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 تەرجىماندىن

 
 ەتلەرنىاڭمىلل ۋىچىچاار ۆچمەنكا ەدىمكاىشاىمالىدا ياشاىغان ق ېلىمىزنىاڭئ ھۇنالر 

 ۆزئاا ۇپبولاا ۇنجىتارىخىاادا تاا ەتاالەرمىلل ۋىچىچااار ۆچمەنشااىمالدىكى كاا ۇپ بىاارى بولاا
 ۇرائوتتا ېلىمىازئ ېايىن ك ۇرۇلغانادىنھااكىمىيىتى ق ۇنالرھا. چىققاان ۇرۇپھاكىمىيىتىنى ق

 ېلىمىاازئ ۇپ بولاا ۇناسااىۋەتلەردەنىاام م ۇنىلماا ىاالەننااانلىقالر ب ۇرۇلغااانق ىاادەۈزلەڭلىكت
 ۈچەيگەنادەك ۇالرئا ەيلىم ەسىرىنىم ت ۇب ۇالرنىڭئ. ۆرسەتكەنك ەسىرت ڭقۇرتارىخىغا چو

ھااكىمىيىتى  ۇنھا ەتتااقالمىغاان  ھ ۇساالپزادىاال س ۇنيااكى ئاجىزلىغانادا بولسا ۇنبولس
 ۇراپ  ئاز بىر قىسمى ئوتتاېتىك ۆچۈپك ەربكەقىسىمى غئاساسلىق  ۇنالرنىڭپارچىلىنىپ  ھ

 ېيىنماۇك ۇراقالشاقاندىنئاارىالش ئولت ەنبىال ەنزۇالرن ېلىپ ك ۆچۈپرايونىغا ك ۈزلەڭلىكت
 ەساىرلەرنىناھاايىتى زور ت ۋەزىيىاتىگەسىياساىي  ئىجتىماائىي  ۈزلەڭلىكنىاڭت ۇرائوتت ۇالرئ
 يىگىارمە»تاارىخى بولغاان  ۇمىيى ئومازامانادىك ەدىمكىق ېلىمىزنىڭئ ۇڭا ش. ۆرسەتكەنك
 ەنساۇ م ەققىادەھ ەنسالەرش ۋە ەزكىارەت ەنساۇ توغرىساىدا م ۇنالرتاا ھا« تاارى  ۆتت
 .ېزىلغاني ەرجىمىھالالرت

زور  ۇتاارىخىغىم ۇنيااقالماساتىن  د ۆرساىتىپك ەساىرتاارىخىغىال ت ېلىمىزنىڭئ ھۇنالر
 -4 ەمىالدىاي ېايىن ك كەنادىنۆچك ەربكەئاساسلىق قىسمى غ ۇالرنىڭئ. ۆرسەتكەنك ەسىرت
بىر  ەتلەرنىڭمىلل ڭتارىخىنى ۋروپايا ۆرسىتىپ ك ەسىرزور ت ۋروپاغىمۇباشالپ يا ەسىردىنئ
 ۆزلىرىنىاڭئ ۇتاارىخچىلىرىم ۋروپايا ۇڭا ش. چىقارغان ەلتۈرۈپى كۆچۈشىنك ڭچو ېتىملىقق
بىار  ەنساۇ م ۇنشۇناسالىرىنىڭھ ۋروپاايا. ەرگەنب ۇنئور ۇناسىپم ۇنالرغاھ ەسەرلىرىدەئ

 ەقتىكاىھ ۇبا ەلالەردەقاتاارلىق ئ ەروساىي ۋېنگىرىيە  ېرمانىيە گ ەكىللىنىپش ۇپئىلىم بول
 .ېرىلغانب ېلىپئ ڭقۇرچو ەتقىقاتالرت

 ەشاھۇرم ېلىمىزدىكىئ ەسەر ئ ۇب ەندىگ« تارىخى ۇمىيئوم ۇنالرنىڭھ» قولىڭىزدىكى
  «تااارىخى ۈركتاا» ىااڭەننئااالىم لىاان گ ۈركشااۇنا ت ەتقىقاتچىسااى ت ەتلىاارىشااىمام مىلل

 ەلاقن ڭشاىنجا ەرجىمىساىت ۇيغۇچەئ ەسەرنىڭئىككى ئ ۇب)« تارىخى ۇيغۇرالرئ ەدىمكىق»
قاتارىااادىكى يىرىاااك  ەساااەرلىرىقاتاااارلىق ئ( قىلىنغاااان ەشاااىرن ەرىپىااادىنت ەشااارياتىن
تاارىخىي  ۇنھا» ەققىادەتاارىخى ھ ۇيغاۇرئ ۈرك ت ۇن ھ ەنەئاپتور ي. بىرى ەسەرلىرىنىڭئ

تارىخىغااا ئائىاات  ۇيغااۇرئ ۋە ۈركتاا»  «ېرىيااالالرتارىخىغااا ئائىاات مات ۇنھاا»  «يىلنامىسااى
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شااىمام  ڭىزنىااېلىمئ ۇپ بولاا ۈزگەنتاا ۋەيازغااان  ەسااەرلەرنىقاتااارلىق ئ «ېرىيااالالرمات
 .قوشقان ۆھپەت ۆرۈنەرلىكك ەتقىقاتىغات ەتلىرىمىلل

 ۇنالرنىااڭھ ېزىلغااان ي ۆپكاا ېلااىن ەسااەرلەرتارىخىغااا ئائىاات ئ ۇنھاا ەلاالەردەئ چەت
 ەتقىقااتت ەقتىكاىھ ۇبا ېلىمىازدەئ ېكىنل ۇ قىلىنغان بولسىم ەتقىقت ڭقۇرچو ېلىتارىخى ن

 ۇبا ۇڭا شا. ېرىلمىغاانب ېلىاپئ ەتقىقااتت ەدائىرىاد ەڭك ەمباشالنغان ھ ېيىنك ەدەربىر ق
 ەتقىقاااتت ۇيغااۇرچەئ ەقتىكااىھ ۇباا. ېيەرلىااكيااوق د ەسااەرئ ەنسااۇ م ېزىلغاااني ەقااتەھ

 ۇنھا ەسەرئ ەزكۈرم ۇڭا ش. ئورنىدا ڭيوقنى ەكب ېخىمۇت رلەرەسەئ ەنسۇ م ۋەماقالىلىرى 
 ۇنھاا. ېرەلەياادۇب ۇتااۇپيور ەتراپلىااقئ ۋە ڭقااۇرچو ېمىلىق سىساات ەدەرتااارىخىنى بىاار ق

 ەنبىال ېرىياالالرمات دىلىقپايا ۆگەنگاۈچىلەرنىتارىخىنى ئ ۇنھ ۋە ۇچىالرنىتارىخىغا قىزىقق
 ەرجىاامەقاااراپ ت ەپد ۇراالياادۇ قاند ىېھتىياااجىنئ ەساالەپكىد ۇالرنىااڭئ. ەمىنلىيەلەياادۇت

 .قىلىندى
تااوغرا  ۋە ۇشسااادىق بولاا ەسااەرگەئ ەساالىئ ەريانىااداقىلىااش ج ەرجىاامەت ئەسااەرنى

 .قىلىندى ەتنوقتىالرغا دىقق ۆۋەندىكىت ۇتۇلۇپ ت ۆزدەقىلىش ك ەرجىمەت
قارالغاااااان جاااااايالر  ەپد ەتقىلىاااااش بىھااااااج ەرجىااااامەت ەزىب ەساااااەردىكىئ. 1

 .ۋېتىلدىقىسقارتى
 ېلىشتااوغرا ئاا ەرجىمىسااىنىت ۇالرنىااڭئاتالغ ۋە ۇشسااادىق بولاا ەسااەرگەئ ەساالىئ. 2

تااارىخىي  ۇيغااۇرچەئ – ەناازۇچەن» ۈزگەنسااايىم قاتااارلىقالر تاا ۋۇتيولااداش دا ۈچااۈن ئ
 .ئاسا  قىلىندى لغۇالرئاتا-دىكى ئىسىم «ۇغىتىل ۇالرئاتالغ

 -ەرئىساىملىرى  ي ەمئااد ۈملىادىنج ۇالر ئاتاالغ ۇچرىمايدىغانئ ۇغەتتەل ۇقىرىقىي. 3
ئاورنى  ەتقىقااتئاساىيا ت ۇرائوتتا ۇنۋېرساىتېتىئ ڭنااملىرى شاىنجا ەنساەپم -ەمەمجاي  ئ

 ېرىيااالالرئاسااىياغا ئائىاات مات ۇراتااارىختىكى ئوتتاا ۆتتاا ەيىگىاارم» ەييارلىغااانت ەشااىرگەن
 «ەجىننااام»  «ەننااامەن ېيىنكااىك»  «ەننااامەن»  «تىرىلەرتااارىخىي نااا»   «تااوپلىمى

 ەساااەرلەردىمۇئ ۇقىرىقىيااا. 4. ېلىنااادىئ ەباااويىچ ۇالروپالمالردىكى ئاتاااالغقاتاااارلىق تااا
 ۇپقويا ەباويىچ ەلەپپۇزىتىلى ت ەنزۇن ەدىمكىق ەسلىئ ۇالرئاتالغ ەنقىسم ۇچرىمايدىغانئ

 .ۇلدىقوي
 ۋە ېكىتىشاكەب ېلىشاتۇرۇپس ۇالرنىئاتاالغ -ئىساىم  ۋە ەزماۇنالرنىم ەزىب ئەسەردىكى

 ەمھ ۆرۈرتااارىمى ز ۆمىنماا ەناامەتئ ۇھەررىرىماا ەساائۇمم ەسااەرنىڭئ ەزكااۈرتوغرىالشااقا م
 ەتارىمىغاا ئاالھىاد ۆمىنما ەنامەتئ ەنبىال ۇناساىۋەتم ۇب. ەردىب ەملەرنىيارد ەتلىكقىمم
 ەساەرنىڭبولغانلىقتىن  ئ ەكلىكچ ەۋىيەمئاجىز  س ەلىمىمق. ۈرىمەنبىلد ەتدارلىقىمنىمىنن
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ناتارلىقالرغاا ياوم قويغاان  ۇڭاشا .ەبىئىايت ۇشاىبول ڭنوقساانالرنى ەزىبىارب ەرجىمىسىدەت
 ەمىمىيساا ڭنادىمالرنىاا ۇغۇللىنىۋاتقانشاا ەنبىاال ۇتۇشااىئوق ۋە ەتقىقاااتىبولسااام  تااارى  ت

 .ەنقىلىم ۈمىدئ ېرىشىنىب ەكلىپت-ەنقىدت
 

 ېميىم ئاپر -2003
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 كىرىش سۆز

 
 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با رۇالئ. ەتمىلل ۋىچىچار ۆچمەنك ەدىمكىق ېلىمىزدىكىئ ھۇنالر

 ەسااىردەئ -1 ەتارتىااپ  مىالدىااي ۆتۈرگەناادىنباااش ك ەد( ەۋرىد ېغىلىااقي) ەسااىرئ -3
 ەنمىانەنشاىمالىدا ت ۋە ەناۇپج ۆللۈكنىاڭچ ڭبولغاان ئارىلىقتاا چاو ۈزلەنگىچەي ۋاللىققازا

 ەنەي ەساىرگىچەئ -5 ەمىالدىاي ەسىردىنئ -3 ەمىالدىي. نۈرگەس ەۋرد ۇقيىلدىن ئارت 300
 ەتتارىخىغا غااي ۇنياد ۋە ۇڭگوقىلىپ ج ەتيىم پائالىي 200 ەنمىنەنت ۈزلەڭلىكتەت ۇراتتئو

 .ۆرسەتكەنك ەسىرزور ت
شااىمالىدا  ەنااۇپ ج ۆللۈكىنىااڭچ ۇنھاا ۇرۇنچىقىشااتىن باا ۆتااۈرۈپباااش ك ھااۇنالر

 ەتاالەرئاتىلىاادىغان مىلل ەپدى د ۇڭ ر ۋە ەنشااۈنشىي ۇيفااڭ گ ۇپ بولاا ېاايىنك-ئىلگىارى
 .ققان ئىدىچى ۆتۈرۈپباش ك

بىرلىشىشااى   ۆلۈنۈشااى ب ۇددەتلىااكم ۇزۇنئاا ەتلەرنىااڭمىلل ۇقىرىاادىكىي ھااۇنالر
 ەساىردەئ -4 ۇرۇنقىئاارقىلىق مىالدىيىادىن با ڭىشىشاىسى ۋەقىلىشاى  ۈرەشتارقىلىشى  ك

 ەساىرنىڭئ -3 ۇرۇنقىئاشاكارىالپ  مىالدىيىادىن با ەيادىنپەينى پ« ئىقتىدارى» ۆزىنىڭئ
 ۇنالرھا. قويادى ەدەمق ەھنىساىگەىنىپ  تاارى  سەكىللشا ۇپولاب ەتئانىرلىرىدا بىر مىلال

 ۇغااايچ) ڭشااەنداچى ۋە ېتاااۋن ۇڭغۇلاادىكىئىچكااى م ۈگااۈنكىب «ۆشااۈكب»بولغااان  ەيااداپ
 .ئىدى ەتىراپىدائ ېغىت( ېغىت

. ەكىللەندىشاا ۇپئىتتىپاااقى بولاا ەبىلىلىاالەرق ۇرۇقااداشئ ۇرۇنالناھااايتى باا ھااۇنالر
 ۇرۇقداشالىقئ ۇنالرنىڭھ ەينىدە ك -ئالدى ەسىرنىڭئ -3 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ەنمىنەنت

 ۈزۈمتا ۇلادارلىقق ەمئىيىتاىج ۇنھا. ەلادىبارلىققاا ك ۈلۈكچىلىاكم ۇسۇسىين ەئەسىدەجام
 ۇرۇقئاا ۇنالرنىااڭھ ەسااەردەئ -3 ۇرۇنقىباا الدىيىاادىنمى ەنمىاانەنت. ئىاادى ېرىاادەناراكت
مىالدىيىاادىن  لىااپ ېك ەياادانغام ەيادىنپەيپ ۇقىقىلىااش ھوقاا ۋارىساالىق ۋە ۆڭەكلىرىئاقسا

بىار نىام  ۇئا ۋاقىتتابولغان  ەڭرىقۇتت ۆزىئ ۆلتۈرۈپ ئ ۈمەننىت ۇريىلى بات-209 ۇرۇنقىب
 ۇرغۇنلىغاانن ەتىراپىادىكىر ئۇنالھا ەرۋىادەد ەڭرىقاۇتت ۇربات. ەكىللەندىش ۇپ بول ۈزۈمت
 ە پااامىرغىچ ەربااتەغ ەرياسااىغىچە د ۋھااازىرقى لىيااا ەرقتەشاا ۇندۇرۇپ بويساا ەبلىلەرنااىق

 ۇنالرنىبولغاااان رايااا ەساااپىلىغىچ ەددىچىنسااا ەنۇپتااااج ۆلىگىچە ىمالدا بايقاااام كاااشااا
 ۇندۇرۇلغانبويسا ۋەباايلىقالرنى قوغاداش  قاولالرنى  ۋە ۈلاۈكم ۇسۇساىين. ۇندۇردىبويس
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شااىمالىي  ەمىلكىتىمىزنىااڭم ۇئاا ۈچااۈن ئ ۇرۇشباساات ەبىلىلەرنااىق ەتاالەر ر  مىللۇنالراياا
زور  ەتقىلىاپ غااي ەركەزشاىمالنى م ېايىنك ۇبى ەناج ۆللۈكنىاڭچ ەنقىسىمىدا ئالدى بىال

 .ۇردىق ەتھاكىمىي ۈزۈمىدىكىت ۇلدارلىقق
بولغاندا مىالدىيىادىن  ۇرۇنقىب ەڭئ ۇناسىۋىتىنىم ۈزلەڭلىكنىڭت ۇرائوتت ەنبىل ھۇنالر

چىاان . ۇبولىااد ۈرۈشاكەس ۋاقىتقااا ۇرۇنقىباا ۇنىڭادىنمۇياااكى ئ ەسااىرگەئ -4  -3 ۇرۇنقىبا
( يىلااى -221 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا) ەلتۈرگەناادىنك ەبىاارلىكك ەگلىكنااىب ەئااالت ۇاڭشااىخ

. ۇيۇقالشاتىقارىغانادا ق ۇرۇنقىغاائاالقىساى ب ۈزلەڭلىكنىاڭرا تۇئوتتا ەنبىال ۇنالرھ ېيىن ك
مىسلىساىز  ۈچىكا ۇلادارلىرىنىڭق ۇنھا ەزگىلىادە م ەسالەپكىد ۇاللىسىنىڭس ەنن ەربىيغ

 ەھبەرلىگىادەر( يىلاالر -174~  203 نقىۇرۇمىالدىيىادىن با) ەڭرىقۇتنىڭت ۇرزورىيىپ  بات
 ەماادىالقىلىااپ  ئ ۋۇزىرىغااا تاجاااەتراپلئ ېتاااۋن ۋە ەنشااىش ەنشااى س ېبىااي ھااازىرقى ن

 ۇرائوتتاا ەنەقالماسااتىن  ي ېلىپالساا ەھاادىتبىاار ت ۇاللىسااىگەس ەنن ەربىاايغ ۇرۇلغااانق
 ڭتارىخنىاا ېلىپ ساا ۇزغۇنچىلىااقب ەئىجتىمااائىي ئىگىلىكىااگ ېئوداللىااقف ۈزلەڭلىكنىااڭت
 ەماادىالئ ەتھاااكىمىي ەساالىپىدە د ۇاللىسااىنىڭس ەنن. قىلاادى ۇنلۇقتوسااق ەرەققىياتىغااات
تاقابىاام  ۋۇزچىلىرىغاااتاجا ۇلاادارلىرىنىڭق ۇنئاااجىز بولغااانلىقى  ھاا ۈچىكاا ۇرۇلغااانلىقى ق

سىياسااىتىنى قوللىنىااپ   ۇدىلىشااىشپاسسااىپ بولغااان ق ۈچااۈن بولمىغااانلىقى ئ ۇرۇپتاا
 ۇردۇن د -يىلااى كىمخاااپ ەرھ ەمياااتلىق قىلىشااقا ھ غاااەڭرىقۇتلىرىت ۇنھاا ەلىكىلىرىنااىم
 ەنتااكى ن. بولادى ەجباۇرم ېرىشاكەب ەرناىكلىكلېمەي ۈرۈچ ھاراق  گ ەرناق س -ەشۇتم

 ۇرۇشئاناادىن ئاا ېاايىن ك( يىلاى -140 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)چىققاناادىن  ەناتكەت ۋۇدى
 ۇداپىئەلىنىشماا ېردىكىناااراكت ەققااانىيقىلىلااپ  ھ ۇبااۇمق ەشەببۇسااىنىت ۇچىالرنىااڭقىلغ

پ ېرىااااب ەربەز ۈچلىرىگەكاااا ۋۇزچىتاجااااا ۇلاااادارلىرىنىڭق ۇنقوزغاااااپ  ھاااا ۇرۇشااااۇنىئ
 .ېكىندۈردىچ

ئىچكاى قىساىمىدا  ڭگوروھىنى ۆكۈمرانالرھ ۇنيىلدىكى  ھ -51 ۇرۇنقىب مىالدىيىدىن
 ۇنالنرىااڭ  ھ«تالىشااىپ ەتھاااكىمىي ەڭرىقااۇتت ەشب» ېرىااپ ب ۈزنىاازا ياا ۋە ۆلۈنااۈشب

 ەشھۇرم ېيىنك. قالدى ېرىپگىردابىغا ب ەتھاالك ەتيمىقانلىشىپ  مىللئىچىكى قىسىمى قاال
 ەنتاتەيىلاالر ت -31~  58 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با)شاان ۇجىخ ەڭرىقۇتت ۇشاريوالشچى قوغ

ياااردىكى  ۋەقوللىشااى  ۆكۈمىتىنىااڭھ ەركىزىاايم ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەربىاايغ( ۇرغااانئولت
 .چىقتى ۇتۇلۇپگىردابىدىن ق ەتئاستىدا ھاالك
 ۋۇزچىتاجاا ڭقولادارلىرىنى ۇنھا ەزگىلىادەم ەسالەپكىد ۇاللىساىنىڭس ەنن شەرقىي

 ۆتاۈرۈپبااش ك ېڭىادىني ەرەپاتىنبىار ت ۇالرئا. چىقتاى ۆتۈرۈپقايتىدىن باش ك ۈچلىرىك
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 ەنەي. قىلادى ۋۇزچىلىقچىقىرىاپ تاجاا ەساكەربىرلىشىپ ئ ەنچىققان سىيانپى مىللىتى بىل
 ۇالرنىئا ۋە ۈرۈپتىم بىرىكت ەنبىل ۈچلەرك ۆلگۈنچىى بىكۈزلەڭلىكتت ۇرائوتت ەرەپتىنبىر ت

ئارىلىشااىپ   ۋاسااتەبى ەرىكەتلىاارىگەھ ۆلگۈنچىلىااكب ۈزلەڭلىكتىكىتاا ۇراقااولالپ  ئوتتاا
 ەبىاارلىكك ۇڭگونىااڭئارىلىشااىپ  ج ۋاسااتەبى ەرىكەتلىاارىگەھ ۆلگۈنچىلىااكب ۇڭگونىااڭج
 ۆلگاۈنچىلەرنىب لىاپ قى ۇزغۇنچىلىاقب ۈزۈمىگەتا ېادئوللىققىلىپ  ف ۇنلۇقتوسق ېلىشىگەك
 ەبىلىااگەق ەككىزسا ەنۇبىادىكىج ۇنالرنىاڭيىلااى ھ -48 ەمىالدىاي. ۇنادىئور ۈچەيتىشاكەك

 ەنن( ەرۋرىساىن ەڭرىقۇنىاڭت ۇغۇشاارق)باتىساخان باى  ۇكەنئا ەكباشچىلىق قىلىدىغان ئ
 ەپد( ەڭرىقاۇتشىلوشايوتى ت ەشب) ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ ۆزىنىئا ۇپ بول ەمئ ۇاللىسىگەن

 ۇنىڭشا. قىلادى ۇباۇمق ەھبەرلىكىناىر ۆكۈمىتىنىاڭھ ەركىزىيم ۈزلەڭلىكرا تۇتئاتاپ  ئوت
 .ەتتىك ۆلۈنۈپئىككى قىسىمغا ب ەتشىمالدىن ئىبار -ەنۇپج ەيدىنپەيپ ۇنالرھ ەنبىل

 ۋە ۇرۇشاىت ۇپبولا ەۋجاۇتم ۈچلىرىنىاڭك ۋۇزچىتاجاا ۇلادارلىرىنىڭق ۇنھ شىمالىي
 ەمئىيىتىنىااڭج ېئوداللىااقف ۈزلەڭلىااكت ۇرائوتتاا ۋە ەناازۇالرقىلىشااى ن ەناادەپاراك ۋاملىااقدا
يىلادىن باشاالپ  -73 ەمىالدىاي. بولادى ەھادىتئاانىر زور ت -قىلىشىغا باشتىن ەرەققىيت
 -89 ەمىالدىاي. ۆتتىئا ۇجۇمغااچىقىرىاپ ھ ۇنقوشا زور ۆكۈمىتىھ ۇاللىسىس ەنن ەرقىيش

قااليمىقاانچىلىق  ۈپەيلىدىنت ەتئىچكى قىسىمىدا سىنىپىي زىددىي ۇنالرنىڭيىلى شىمالىي ھ
 ەنن ەن بىاال ۇنىڭشاا. ڭقۇرالشااتىچىقىااپ  ئىجتىمااائىي كىرىاازىا ئىنتااايىن چو ېلىااپك
 ۇجااۇمىھ وشااۇنىنىڭق ەشاامەبىرل ەڭرىقااۇتىت ۇنھاا ەنااۇبىيج ۋە ەركەردىلىرىساا ۇاللىسااىس

 ڭنىڭھااازىرقى شااىنجا ۋەشااىمالى  -ەنااۇپج ۆللۈكنىااڭچ ڭچااو ۇنالرئاسااتىدا شااىمالىي ھاا
 ەمىالدىي ەڭرىقۇتىت ۇنشىمالىي ھ ۇپ بول ەغلۇپئارقا اقتتىق م -ۇقىسىمىدا ئارقىم ەرقىيش

 ۇلاادارلىقق ۇنھاا. ەتتااىك ېچىااپك ەربااكەباشااالپ غ ەملىرىنىيىلااى بىاار قىسااىم ئاااد -91
 ېلىاپشاىمالىدا ق ۆللۈكنىاڭچ. چىقتى ېكىنىپچ ەھنىسىدىنتارى  س مالنىڭھاكىمىيىتى شى

 .ەتتىك ۇلۇپنپىالرغا قوشسىيا ەئاھال ۈتۈنت ڭمى ەچچەن 100 ۇنالردىنقالغان ھ
 ۈزئىچكااى قىىساامىدا قااليمىقااانچىلىق ياا ۇنالرنىااڭھ ەنااۇبىييىلااى ج -188 مىالدىاايە

 ۋارىسالىقئورنىغاا  ۇنىاڭئ ۈفۇلاۇئوغلى ي ۇنىڭچانچ. ۆلتۈرۈلدىئ ەڭرىقۇتت ۇچانچ ېرىپ ب
قايىام  ۇنىڭااب ۈفۇلاۇي. قىلادى ەڭرىقۇتت ۇقىقۇتت ۇشۇبۇم ۆلتۈرگۈچلەرئ ۇنىچانچ. قىلدى

 ەركىزىااايم ېرىاااپب ڭغاااالويا ەنتىپاااايت ڭاللىساااىنىۇس ەنن ۆزىئااا ەنساااەنلمااااي  شبو
-1 ەمىالدىاي) ۆلگەنئا ڭادىلى ەنن ەمد ۇقىلدى  ب ەلەپت ېرىشىنىب ەميارد ۆكۈمەتنىڭھ

 ۆلاۈنمىچىب ېئودامقايسى جايالردىكى ف ەرپارتالپ ھ ڭىياغلىقالر قوزغىلى ېرىقس ەمھ( يىلى
 ۋەزىيتاااىلىاااك ۈزلەڭت ۇرائوتتااا ۆتىرىاااپ ك پايااادىلىنىپ بااااش ۇرساااەتتىنپ ۈچلەركااا
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 ۋاقىات ەشاكەنپارچىلىنىشاى تىزل ۆكۈمىتىنىاڭھ ەركىازىم ۇاللىساىس ەنقااليمىقانلىشىپ ن
باشاالپ  ۋمىنىقو ۈفۇلۇئىككى يوم ئالدىدا ي ەتئىبار ېكىنىشتىنچ ۋە ەشئىلگىرل ۇب. ئىدى

 ېنلىنفاا شااىنىڭەنھااازىرقى ش) ەناھىيىسااىد ڭياااڭپى ڭئايمىقىنىاا ېاادوڭھالاادا ن ۋاقىتلىااق
 .بولدى ەجبۇرم ېچىشقائ ەربوز ي( ەھىرىش

ئورنىغااا  ۇنىااڭئ ۇچۇچااانئىنىسااى ن ۇنىااڭئ. ۆلاادىيىلااى ئ -195 ەمىالدىااي يۈفۇلااۇ
 ۇراقلىشااىپ ئولت ەناھىيىسااىد ڭياااڭپى ۋالقىاادەكالئا ۇپ بولاا ەڭرىقااۇتقىلىااپ ت ۋارىساالىق

 .بولدى ەمئ ۋساۋغايىلى سا-202 ەمىالدىي
 ۆللۈكنىاڭچ ڭچاو( ەۋرىد ېغىلىاقي) ەساىردەئ-3 ۇرۇنقىن بامىللىتى مىالدىيادى ھۇن

قاورالالر  ۆماۈرت ەھەتاتەج ەدەنايەتمااددى م ۋاقىتتاا  ۆتاۈرگەنشىمالىدا بااش ك ۋە ەنۇتج
ئاساا  قىلغاان  ۋىچىلىقنىچاار ۇرمۇشاىئىقتىساادىي ت. باشالىغان ۇشاقاقوي ەدەمق ەۋرىگەد

قاورالالر  ۆماۈرت. ەنئىگىلىاگ ىۇننئاور ەلگىلىاكب ۇلىقمېھقاانچىد ەنبىال ۋچىلىاقئو ۇپ بول
قاوم  ۋاجالنادۇرغان را ەتنىمۇقاوم ساانائ ۈچلىرىك ەپچىقىرىشئىشل ەمىنلىگەنت ەدەنىيتىم

 ەنەي ەرلىك ئانااادىن قالساااا مىساااك ۆمۈرچىلىاااك ت ۇھىمىمااا ەڭئ ەئىچىاااد ەتنىڭساااانائ
بولغااان چىگىاارا  بىاالەن ەناازۇالرن ۇنالرھاا. ساااپالچىلىق قاتااارلىقالر بولغااان ەرگەرلىااك ز
 ۋەئوغااانالر  ڭالر چيااا ەنەباشااقا ي ەناازۇالردىنن ەرگەن ب ەھمىاايەتودىسااىغا ئىنتااايىن ئس
 .سودا قىلغان ەنمۇبىل ەتلەرباشقا مىلل ۇرتتىكىي ەربىيغ

 ۆپكا ەدەرتاارتىش بىار ق-ئىچى ساىرتىدا تااالش ۆلەتئىرقى توغرىسىدا د ھۇنالرنىڭ
. ېكىتىلمىادىب ېخىغىچەتا لۇقىەنساۇپئىرقىغا م ۇڭغۇمئىرقى ياكى م ۈركت ۇالرنىڭئ ۇپ بول

ئاون  ەچاچەن ېكىنلا ۇرىۋاتىادۇ تىركىشىپ ت ېخىغىچەقاراش ت ۆزئىككى نىم ك ۇب ۆۋەتتەن
ئىرقىغااا  ۈركئىسپاتلىشااىغا قارىغاناادا  تاا ېرىيالنىااڭلىااك ماتېئولوگىيئارن ۇيااانقىيىلاادىن ب

 .ڭچو ەدەربىر ق ېھتىمالىقىئ ۇشبول ەنسۇپم
 ېكىنلا. ۇقارىلىاد ەپد ەنساۇپم ېستىمىساىغاىلاى سئالتاي ت ۇمەنتىلى ئوم ھۇنالرنىڭ

 ېخىغىچەتاا ەنلىكااىئىك ەۋەت ەتىلااالر ئائىلىسااىگ ۈركىيتىلااى ئائىلىسااى ياااكى تاا ۇڭغااۇمم
سااالماقنى  ۆپكاا ېگااۈچىلەرد ەنسااۇپم ەتىلااالر ئائىلىسااىگ ۈركىيتاا ېكىنلاا. ېكىتىلمىاادىب

 .ەيدۇئىگىل
 ۆگەيئا ۆلساەئاتىساى ئ ەئاادىتى باويىچ-ۆرپئ ۇالرنىڭئ. بولمىغان ېزىقىي ھۇنالرنىڭ

 ۇنىنىنوت ۇنىڭئ ۆلسەئىنىسى  ئىنىسى ئ ۇنىنىنوت ۇنىڭئ ۆلسەئانىسى ئوغلىنى  ئاكىسى ئ
ھادىسىساى بىار  ۇشبولا ۇنلاۇقنوت ۆپكا ەربىار ئ ۇنالرداھ ۇڭاقىلغان  ش ۇنئاكىسى نوت

 .ۇمالشقانئوم ەدەرق
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الىي شااىم ۋە ەنااۇبىيجىاان  ج ۋېااي  ۇنالرداھاا ۆچكەنكاا ەئىچكىاارگ ەۋرىاادەد نەن
 ۋە «توغاا»ۇالردىنئا ۋاقىتتاا ۇبا. ەردىب ۈزيا ۆزگىرىشناھاايىتى زور ئا ەۋرىدەد ۇاللىلەرس

ئاايرىم -چىقىاپ  ئاايرىم ۆلۈناۈپئاتالغاان تارمااقالر ب ەپد ۇنلىرىتوبا ھ ۇزلىرى غ ۈيلوش
قاتاارلىق جاايالردا  ڭاخەيچى ۋە ەنساۇگ ۇڭغۇم م چكىئى ەنشى ش ەنشى ھالدا ھازىرقى س

 ۇنالرھا ەۋرىادەد ۇاللىلەرشاىمالىي سا ۋە ەناۇبىيجىان  ج ۋېاي  ېكىنلا. قىلدى ەتپائالىي
بارلىققااا  ەتنىھااال ۈتااۈنئونشاااش بىاار پ ەۋرلىرىاادىكىگەد ەنچىاان  ن ەۋرى د ېغىلىااقي
توغاا   ۇنالر ھا ەناۇبىيج)قايساى تارمااقالر  ەرباياان قىلىنغاان ھ ۇقىرىداي. ەلتۈرەلمىدىك

 ۋاقىتتاا بىار  ەنبىال ۇنىڭشا. ئىادى ەمە ئ ەۋەت ەبىارىگ-بىار( توبااالر ۇزلىرى غ ۈيلوش
نااامى  ۇنالرنىااڭھ. پارچىالناادى  ياااكى يوقالاادى ەنئاساساا ەسااىمىجامائ ۇرۇقداشاالىقئ
 ۇنالرنىاڭھ. يوقىلىشاقا باشالىدى ەدرىجىيت ېيىنك ەۋرىدىند ۇاللىلەرشىمالىي س-ەنۇبىيج

 سااىدىنەھنىتااارى  س ڭمىللىتىنىاا ۇنھاا ەمتااارى  كىتابلىرىاادىن يوقىلىشااى د ىااڭنامىن
 .ەلگىسىدۇرب ڭيوقالغانلىقىنى

ئاساساالىق  ۇنيااادىكىد ۇپ ئىلىاام بولاا «ېرلىااكناراكت ۇنياااۋىد»تااارىخى بىاار  ھااۇن
 .قىلىدىغانالر بار ەتقىقت ۇنىئ ەممىىدەھ ۆلەتلەرنىڭد

 ەبىار ق. ەيىللىاق تارىخقاا ئىاگ ەچچەن ۈزئىككى ي ەلدەئ ەتچ ەتقىقاتىتارىخى ت ھۇن
 . J)  ېگاۇيگېنىافرانساىيىلىك د ەسارىدەئ -18 ەساەرئ ەنساۇ م ېزىلغااني ۇربالد ەرد

Degiogmes  ) ۇمىيئوماا ڭتاتارالرنىاا ەربتىكااىغ ۋە ۇڭغااۇلالرم ۈركلەر تاا ۇنالر ھاا»يازغااان 
 -1917 ①. ۇرد( ۇئاتىلىاااد ەپماااۇد« تاااارىخى ۇمىيئومااا ۇنالرنىاااڭھ»يااااكى )« تاااارىخى

يازغاان  ېرنىشتامئالىمى بئىتتىپاقى  ۋېتسو ېيىنئىنقىالبىدىن ك ۆكتەبىرئ ەيىلىدىكى روسىي
 ۆزكا ېنىنىزىملىاقل –ماركىساىزىم  ەساەرنااملىق ئ ② «ەلۇمااتم ۇمىيتارىخىدىن ئوما ۇنالرھ

 ۋېتكىتاپقا سو ۇب ېكىنل ۇ النسىمېسابھ ەسەرئ ېزىلغاني ۇربالد ەدەدربىر ق ەقاراش بويىچ
ناتاالىق  ېغىرئ ەسەرئ ۇب» ەزىلەرب ەتتاھ. ەمە ئ ۇقىرىي ەباھا ئانچ ېرىلگەنئىتتىپاقىدا ب

ئاساساالىقى  ۇنىڭغاااب. ەياادۇد ③« تولغااان ەنبىاال ەزەرلەرقارىشااى نااوقتىئىن ەئىلىمااگ ۋە
 ېسااىپوپاغااا بۋريا ۋەقىلىشااى  ەناادەپاراك ۇاللىسااىنىس ەنئىككااى ن ۇنالرنىااڭھ ڭئاپتورنىاا

 .بولغان ەۋەپس ېگەنلىكىكىرىشى ئىلغار روم ئوينىغان د
 -ئىلگىاارى ۇمىلېيااۋبىاار ئااالىم گ ەنەي ئىتتىپاااقىلىق ۋېتيىلااالردا  سااو -70 ۋە– 60

 ەدىمكااىق – ۇنالرھا»بىاارى  ۇنىاڭب. ۇردىقىلااد ەشاىرن ەسااىرىنىئىككاى ئ ۇپبولاا ېايىنك
 ەسااىرگىچەئ -6 ەسااىردىنئ -3 – ۇڭگااوداج – ۇنالرھاا»بىاارى  ەنە  ي«ئاسااىيا ۇرائوتتاا

ئالدىنقىسااىغا . ۇرد ④ «ەسااىرىئ ۈچئاا ڭشااىنىۇرۇئ ەتلىاارىيااايالق مىلل ۋە ۇڭگااوبولغااان ج
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 ېيىنكىسااىدەبولسااا  ك ۆزلەنگەنساا ۇنالرھاا ەۋرىلىرىاادىكىد ەنچىاان  ن ەرۋرى د غىلىااقېي
ئىككاى  ۇب. بايان قىلىنغان ۇنالرھ ەۋرىدىكىد ۇاللىلەرشىمالىي س ۋە ەنۇبىيجىن  ج ۋېي 

 ۇقردىن تولاااېرىياااالالمات ەنااازۇچەن ۈپىتىدىكىسااا ېرىياااالالربىرىنچاااى قاااوم مات ەساااەردەئ
 ڭقۇرلااۇقچو ەيلااىم ۇن بولساا ەھەتااتىنج ەڭلىااكك ەيلااىم ەزمااۇنىنىپاياادىالنغانلىقتىن  م

 .ۇبولىد ېيىشكەد ېتەرلىكي ۇنبولس ەھەتتىنج
 ۇرۇپپىسااىگ ەتقىقاااتباشااچىلىق قىلغااان ت ۋكوزلااو ېئولوگىئىتتىپاااقى ئااان سااوۋېت

 ەبرىلىرىنااىق ۇنھاا( شااىمالىدا ڭمىاا 70 ۇرنىااڭئوالنبات) ېغىاادىكىبويااان ت ڭغۇلىيەنىااڭمو
 ڭغااۇلىيەنىتاشااقى مو»يازغااان  ۋكوزلااو. قوشااتى ۆھپەزور تاا ېزىشااقاق ېئولوگىيىلىااكئان

دوكالتىناااى  ېااازىشق ەبرىلىرىناااىن قۇھااا ېغىااادىكىنوياااان ت) « دوكالتاااى ەكشاااۈرۈشت
دوكالتىادا  ۋكوزلاو ېكىنلا. قوزغىادى ەزىلازىل ەھەمبىار م ەساىدەئىلىم ساھ ⑤(ۆرسىتىدۇك
 ەدەنىايەتم ەتلىكممچىققان قى ەبرىدىنق ۇپمۇبول ەتىجىسىنى ن ۈتۈنپ ەريانىنىڭج ېزىشق

( يىلاى -1932) ېايىنك ۇنىڭدىنئ. ئاشكارلىمىغان ەتچىلىكىگەجامائ ۇنيايادىكارلىقلىرىنى د
 ېااۋېرقاتناشااقان تىر ېزىشااقاق ەبرىلىرىنااىق ۇنھاا ېغىاادىكىنويااان ت ەبىلاال ەنبىاال ۇنىااڭئ
 ەندىاگ «ېزىشق ۇلىيەدىكىيىلىدىكى تاشقى موغ -1925-1924» ەئىنگىلىزچ ېنىنگىرادتال

 ۇلغاانقوي ۇيۇمالرنىڭب ەمدەپنەھ ەتلىكبىر قىسىم قىمم ەقەتپ ۇرۇپ قىلد ەشىربىنى نكىتا
. ۇشاتۇردىتون ەقىساقىچ ۇرۇلمىساىنىق ۇمىيئوما ەبىلىلەرنىاڭق ەمھ. ن قىلادىېالئورنىنى ئ

 ەرچەماوجى گ ېييۈەنئالىمى م ەياپونىي. ئاشكالىمىدى ەزمۇننىم ېچقانداقباشقا ھ ۇنىڭدىنب
 ەبىلىلىارىگەق ۇنھ ېغىدىكىنويان ت ېكىنل ۇ قاتناشىغان بولسىم شقاېزىق ېغىدىكىنويان ت

 ڭغۇلىيەنىااڭمو»تارتىااپ   ۈرەتكەتااوپالپ ساا ىكااارلىقلىرىنىياد ەدەنىاايەتم ۇناسااىۋەتلىكم
 -1960 ۈزۈپ كىتاابنى تا ەندىاگ« يادىكاارلىقلىرى ەدەنىايەتبايقالغاان م ېغىدىنبويان ت

 .ۇردىقىلد ەشرن ۇنچەيىلى توكيودا ياپ
 ەھەتاتەج ېئولوگيىساىئارن ۇنھا ېئولوگلىرىمۇئاارن ۇمھۇرىيىتىنىڭج ەلقن ۇلىيەموڭغ

 -ئىچااى ۆلىتىمىاازد ۇرۇنئانىرىاادىن باا ەسااىرنىڭئ -19. ياااراتتى ەتىااجەن ۆرىنەرلىااكك
. تايىناااتتى ېرىيااالالرغىاليازمااا مات ەقەتقىلىشااقا پ ەنقىااتت ۇنالرنىسااىرتىدىكى ئااالىمالر ھاا

 ەساىبىرىي ەناۇبىيج ڭئىتتىپاقىنىا ۋېتباشاالپ ساو ىادىنئانىرلىر ەساىرنىڭئ -19 ېكىنل
 ۋيىلااى كوزلااو -1924. دىققىتىنااى تااارتتى ڭئالىمالرنىاا ەزىب ەبىلىاارىق ۇنھاا ۇناادىكىراي

 ڭغااۇلىيەمو ېاايىن قازغاناادىن ك ەبرىلىرىنااىق ۇنھاا ېغىاادىكىنويااان ت ەرقاتااارلى كىشاال
 ڭغۇلىيەنىاڭمو ەۋغاى ېقاتاارلىق نوياان ت ەرلەپ. خ  ۋە ۇڭدورجاى ساور. ئالىملىرىدىن  

 ۋەقااازدى  ېااتىمق ۆپنااارابىلىرىنى كاا ۇنھاا ەبرىلىاارى ق ۇنقايسااى جايلىرىاادىكى ھاا ەرھ
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 ۇغانقىلادر ەزىارن ۇالنبااتۇردايىلاى ئ -1961 ۇڭدورجى سور.  . ۋامالشتۇردىدا ېزىشنىق
 ڭغاۇلىيەئىتتىپاقى  مو ۋېتكىتابتا سو ېگەند( ېزىقىداي ۇڭغۇمم ېڭىي) «ۇنالرشىمالىي ھ»

 ڭيىللىرىنىااا -50باشااالىرىدا  ڭيىللىرىنىااا -20 ەساااىرنىڭئ ۇشاااۇم ەتنىاااڭۆلئىككاااى د
 ۇنھا ۇقئاارت ۈزدىنيا ېرروتورىيىساىدىكىت ڭغاۇلىيەمو ۋە ەساىبىرىي ەناۇبىيج ەئانىرىغىچ

 ەپساااىلىييادىكاااارلىقلىرىنى ت ەدەنىااايەتچىققاااان م ۋە ەھاااۋالىنىئ ېااازىشق ەبرىساااىنىق
 ۈچئاا ۇنالرنىااڭھ» ۇغانقىلاادر ەشااىردا نۇالنباااتۇريىلااى ئ -1957 ەرلەپ. خ . ۇشااتۇردىتون
ئىككااى كىتابىاادا  ېااگەند «ەتخانىسااىئىباد ۇنالرنىااڭھ» ۋە «ڭنارابىسااىنى ەھىرىنىڭشاا

 .ۇشتۇردىنارابىلىرىنى تون ەتخانىلىرىنىڭئىباد ۋە ەلئەلىرىق -ەھەرش ۇنالرنىڭبولسا ھ
 -19 (E. H. ParKer)  ېرپاارك ەنگىلىيىلىاكئالىملىرىادىن ئ ۆلەتالەرد كاپىتالىستىك

 ۈەنيا ېلىمىزنىاڭئ ەساەرئ ېاگەند ⑥« تاارىخى ۇنھا»قىلغاان  ېالنئانىرىدا ئ ەسىرنىڭئ
. ەھسىمت ۇمىيئوم ەققىدەھ ۆججەتلەريازما ھ»يازغان  ۇەنلىنما د ەۋرىدىكىد ۇاللىسىنىڭس
. ۆپئىنتاايىن كا ەرلىرىچاال ي ۇپ بول ۈزۈلگەنئاساسن ت گە «ەقىسس ەققىدەھ ەۋالتئ ۆتت
 ېرىلالريااكى تاارىخىي ماات ۇنبولسا ەھەتاتەج ۇناسالىقتارىخش يلاىەم ەسەرنىڭئ ۇب ۇڭا ش
 .قىممىتى يوق ەئانچ ۇنبولس ەھەتتىنج

قىلىنغاان  ېالنيىلاى ئا -1939 (W.M. M. cGowern) ېكگاوۋرىنئاالىمى م ئامېرىكا
 ۆلىتىمىااازد ەساااەرئ ېاااگەند ⑦«تاااارىخى ۆلەتااالەرد ەدىمكاااىئاساااىيادىكى ق ۇرائوتتااا»

 ەزمۇنىاداقىساىم م ۆپكا ڭكىتابنى ۈنكى چ.  ەئىگ ەمىيەتكەور ئز ەتەننىسب ۇرمەنلىرىگەئوق
بايااان  ەتلىرىپائااالىي ېيىنكااىك ۋورپااادىكىيا ۋە ەريااانىج ۆچااۈشك ۋروپاغااايا ۇنالرنىااڭھ

 ەمىالدىاي ۇنالرنىاڭھ. ەنمىگەنتاارى  كىتابلىرىادا نااتىرىل ۇڭگاوج ۇالرب ۇپ قىلىنغان بول
چىققانادىن تارتىاپ تااكى  ېكىاپچ دىنەھنىساىتارى  س ڭشىمالىنى ۆللۈكنىڭيىلى چ -91

 ېتىمق ۇنجىت ۇقىتىپ ي ۆلىتىنىئاالن د ەرقىدىكىش ەرياسىنىڭيىلى دون د -371 ەمىالدىي
 -يىللىاق ئىاش ۈزئىككاى يا ەنمىانەنبولغان ت ۇشىغابول ەيداقىرغاقلىرىدا پ ەرياسىدون د

 ۇڭا شااا. ەنمىگەنھىچقايسىساااىغا نااااتىرل ەساااەرلەرنىڭتاااارىخىي ئ ۇنياااادىكىئىزلىااارى د
 ۇمكىنما ېرەلىشىبايان قىلىپ ب ېنىقتارىخنى ئ ەزگىلدىكىم ۇب ۇنالرنىڭھ ېكگوۋرىننىڭمۇم
 ەرباااكەغ ۋاملىاااقدا ۇنالرنىاااڭيلىااادىن باشاااالپ ھ -374 ەمىالدىاااي ەمماااائ. ئىااادى ەمە ئ

 ۋروپاااادىكىيا ۇبااا. قىلااادى ەجباااۇرم ېچىشاااقاق ەرباااكەغ ېخىماااۇگاااوتالرنى ت ەپ ئىلگىااارل
 ۋروپاايا ۇرلىرىادائوتت ەساىرنىڭئ -5چىقىرىشى   ەلتۈرۈپك ۆچۈشىنىك ڭچو ەتلەرنىڭمىلل

دا ناھاايتى « تاارىخى ۆلەتلەرد ەدىمكىق ىكىئاسىياد ۇرائوتت» ۇرۇلۇشىق ېريىسىئىمپ ۇنھ
 ڭچااو ېلىمىزنىااڭئىلگىاارى ئ ۆچۈشااتىنك ەربااكەغ ۇنالرنىااڭھ. بايااان قىلىنغااان ەپسااىلىيت
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 ېلىمىزنىاڭئ ۆپىنچەكىتابتاا كا دە ەلگەنك ەتلىرىگەشىمالىدىكى پائالىي-ەنۇپج ۆللۈكنىڭچ
 ەتەننىسب ەنلىرىگەمۇرئوق ەمئ ەتچ ۆلەكب ۇلىرىدىن پايدىلىنىدىغان  ب« تارى  ەسمىير»
 ۇڭا شا. ياوق ەھمىيىتاىئ ەئاانچ ەتەننىسب ۇرمەنلىرىگەئوق ېلىمىزئ ېكىنل. ەئىگ ەلگىلىكب
 ۋېشانىىسقارتىقىسىمنى ق ۇشۇم ەريانىداقىلىش ج ەرجىمەكىتابىنى ت ەپەندىنىڭئ ۈنج ڭج
 .قىلغان ەقسەتم

شاىمالىي » ۇرغانقىلد ەشىريىلى توكيودا ن -1975 ېڭجىنف ېيتىيەنئالىمى ن ياپونىيە
 ېتىنىاڭئ ۇنالرنىاڭكىتابتاا ھ ۇپ تاوپلىمى بولا ەربىار ماقاالىل «ۇنالرھا. ەتقىقااتىئاسىيا ت

 ئىرقىااي تىپااى ۋە ۆچۈشااىك ەربااكەيادىكااارلىقلىرى  غ ەدەنىاايەتم ۈزۈمى تاا ەنبەسااى م
 .باپ ئاجىرتىلغان ەنسۇ م ۇنالرغىمۇھ ەنۇبىيج. قىلنغان نبايا ەممىسىھ ڭقاتارلىقالرنى

يازغااان ( Qtto.J. Maenchen HeLJen) ېلفااېنن ېنچېنئااالىم مااائ ئاۋسااترىيىلىك
بااش  ڭنىا(Franz Altheim) ېئىمئالىم فىرانىز ئالچ ېرمانيىلىكگ ۋە «⑧ۇنياسىد ۇنالرھ»
-70 ⑨«تاارىخى ۇنھا» ۇقتوملا ەشب ۈزگەنت ەىم بىرلىكتئال ەچچەئون ن ۇھەرىرلىكىدەم

تارىخىغااا ئائىاات زور  ۇنھاا( ۇيااانقىب ىلاادىني ەچااچەئااون ن ېقىنقااىي ەمھ)يىلالردىكااى 
 ەتاكەب 2000 ېيىنكىساىك ەت ب ەچاچەن 600ئالدىنقىسى . ەسەرلەردۇرئ ۈيۈكب ەجىمدىكىھ
 ۇنالرنىااڭنقىسااىدا ھئالدى. دائىرلىااك ەڭناھااايىتى ك ەزمااۇنىم ڭئىككىااال كىتابنىاا ېقىن ياا

 ۇرۇشالىرى دى  ئېتىقاادىنى ئ ەدەنىيىتى تارىخى  تىلى  م ەمئىيىتى ئىرقى  ئىگلىكى  ج
باااش  ۇنالرنىااڭتومىاادا ھ-1 ېيىنكىسااىنىڭبولسااا  ك ۆزلەنگەنبااايلقلىرى ساا ۋەسودىسااى 

-3  (ۇنالرئااق ھا)ېفتالتالرتومىدا ئىراندىكى ئ-2كىرىشى   ېسىپب ۋروپاغايا ۋە ۆتۈرۈشىك
-5 ۇنالر ھا ۋروپاادىكىتومىادا يا-4 ۇرۇشالىرى ئ ۋە ېتىقاادىدىنىاي ئ ۇنالرنىاڭا ھتومىد

ئىككاى كىتابتاا  ۇبا. قوغالپ چىقىرىلىشى بايان قىلىنغان ۋەيىمىرىلىشى  ڭالرنىۇنتومىدا ھ
تاارىخىنى  ۇنالرھا ۆچكەنك ەربكەغ ۇپ بول ۆزلەنگەنس ۇنالرھ ۆچكەنك ەربكەئاساسلىقى غ

 .ەئىگ ەا پايدىلىنىش قىممىتىگقىلىشت ەتقىقت ۋە ۆگىنىشئ
 ۇنجىتاا ڭباشااالنغان مىنگونىاا ېاايىنك ەدەربىاار ق ەتقىقاااتىتااارىخى ت ۇنھاا ئېلىمىاازدە

تارىخىغا ئائىت  ۇنقىلىنغان ھ ېالنئ ەتبۇئاتالردام ەنزۇچەن ۈزگىچەيىلى ك-1983يىلىدىن 
ئااازاد  ەملىااكەتم ۈتااۈنيىلااى پ-1949 ەئىچىااد ۇنىااڭب ە پااارچ 160 ەنمىاانەنت ەسااەرلەرئ

 ەساىللەرقىلىنغاان م ەتقىاقت. ېقىنيا ەپاارچىگ ۈزيا نلىرىقىلىنغاا ېالنئا ېايىنبولغاندىن ك
 ەركىبااى ت ەتمىلاال ۋە ەنبەسااىم ېتنىااكئ ۇنالرنىااڭھ(1: )ەنئااازاتلىقتىن ئىلگىاارى ئاساساا

 ۇالنىاڭئ ۋە ۆچۈشاىك ۋروپاغايا ۇنالرنىڭھ(3) ۇناسىۋىتى م ۇنالرنىڭھ ەنبىل ەنزۇالرن(2)
 ۇنالرھااا(4)يىن ئاساسااالىقى  ېااائاااازاتلىقتىن ك ۇناساااىۋىتى ان مبولغااا ەنبىااال ۋېنگىااارالر
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 ۇنالرنىاااڭھ ەنبىااال ەنااازۇالرن(5) ۈزۈمى ئىجتىماااائىي تااا ۋەنااااراكتىرى  ەمئىيىتىنىاااڭج
 ەربااكەغ ۇنالرنىاڭھ ۋە ۇغراپىيىسااىج ۇنالرھا(6) ۇھاااكىمىلەر م ېڭاىدائىاار ي ۇناساىۋىتىگەم
 ۋەقىلىاش  ەرجىمەت ەتىجىلىرىنىن ەتقىقاتىدىكىت ۇنھ ڭئالىملىرىنى ەتئەمچ(7) ۆچۈشى ك

 .قاتارلىقالر بولغان ېئولوگىيسىئارن ۇنالرنىڭھ(8) تونۇشتۇرۇش 
 ۆرۈلمىگەنئاازادلىقتىن ئىلگىاارى كاا ەسااەرلەرئ ەنسااۇ تااارىخى توغرىساىدىكى م ھاۇن

شاىمالىي »يازغاان  ەپەنادىئ ڭشاۇماچا. بولمىادى ۆپكا ەئاانچ ېيىنماۇئازادلىقتىن ك. ئىدى
 ېكىنلا ۇ بولمىسىم ەڭك ەرچەدارئىرىسى گ ېتىلىشچ ڭكىتابنى ېگەند ⑩«ۇنالرھ ۋەدىالر 

. بولمىغاان ڭقاۇرچو ەئاانچ ەرىجىسىمۇقىلىش د ەتقىقنى تەسىلىلەرم. ئىنتايىن تار ەجىمىھ
 ۇ بولساىم ەتىراپىادائ ەتن ڭمىا ۈزي ەنمىنەنئائىت قىسىمىنى ت ۇنالرغاھ ڭكىتابنى ۈتۈنپ
 30ئىجتىماائىي ئىلگىركاى توغرىساىدىكى باياانالر  ۋە ەدەنىيىتىئىرقى  تىلى  م ۇنالرنىڭھ

 ەتن ڭمىاا 15 ۇناسااىۋىتىمۇم ەنزۇالرنىااڭن ەنبىاال ۇنالرھاا. ەتمىااگەني ەتكىمااۇن ڭمىاا
 ۇزلىرىغاابولمىغاان جاى غ ۇناساىۋىتىئىرقى م ەنبىل ۇنالرھ ەكسىچەئ. بولغان ۆپچۆرىسىدەئ

 ئولوگىيىسااىگەېئارن ۇنھاا ەلتااۈرۈلگەنك ەقىاامن. ئاجىرىتىلغااان ەھپەساا ەتلىااكن ڭمىاا 30
 الرغانوقسااان ۇرغااۇنبولغااانلىتقىن  كىتااابتىكى ن ېرىيااالالركونااا مات ېرىيااالالرمۇئائىاات مات

 ەھمىيىتىناىئ ڭكىتابنىا ۇبا ۇ بولساىم ۇنداقشا. قىلغاان ەياداپ ەسىرپايدىسىز ت ەتەننىسب
 ۇپبولااا ۇنجىتااا ېااايىنئااااپتور ئاااازادلىقتىن ك ۈنكىچااا. ۇبولماياااد ۆلچەرلەشاااكەم ۆۋەنتااا

قىلغاان ئاالىم  ەتقىاقتاارىخىنى ت ۇنھا ەباويىچ ۇقتىئىنەزەرنا ېنىنزىملىاقق  لماركىسىزىملى
تاارىخنى  ۇنھا ەباويىچ ەيىلدىن باشالپال ماركىسىزىملىق ئىادىي -1954 ەپەندىئ ڭشۇماچا)
 «ۇنالرھ ۋەشىمالىي دىالر » ۇنداقالش(. قىلىشقا باشلىغان ېالنئ ەرنىقىلىپ ماقالىل ەتقىقت
 ۇبا ۇڭا شا. ەساەرئ ېزىلغااني ەنساۇ م ۋەكونكىرىات  ېايىنكئاازادلىقتىن  ەساەرئ ېگەند

 ڭنادىمالرنىااا ەساااىدىكىناسااالىق ساھۇتارىخش ېلىمىااازقىلىنىشاااى ئ ەشاااىرن ڭكىتابنىااا
 ۈلگەئاا ېزىشااىنىي ەسااەرئ ۋەقىلىشااى  ەتقىااقتااارىخىنى ت ۇنماركىسااىزىمدىن پاياادىلىنىپ ھاا

 ەھەتاتىنلمىاي جئى ەيلاىقىلىاش م ەتقىاقت ۋە ۆگىنىشتارىخى ئا ۇنھ. ەمىنلىگەنت ەنبىل
 .ەئىگ ەھمىيەتكەزور ئ ۇنبولس ەھەتتىنياكى سىياسىي ج ۋە ۇن بولس

بىار  ۆلىتىنىاڭد ەتلىاكمىلل ۆپك ەدىمكىق ڭئىگىلىكىنى ېلىمىزئ ۇنالرھ بىرىنچىدىن 
 ۇددەتلىااكم ۇزاقئا ۇالرئا. بىار قىساىمى ڭتارىخىنىاا ۋەتىنىمىازتاارىخى  ۇالرنىاڭئ. ەزاساىئ

قىلغاان  ەئااالق ۆپكا ەنبىل ەنزۇالرن ۈزلەڭلىكتىكىت ۇرائوتت ەريانىداج ەرەققىياتتارىخىي ت
 ڭقاااۇرچو ەساااىرىگەت ەدەنىيىتىنىاااڭئىقتىسااااد  م ېئوداللىاااقف غاااارئىل ەنزۇالرنىاااڭن ەمھ
 ەسااىرت ڭقااۇرچو ەنزۇالرغااان ەدەنىيىتىمااۇئىقتىساااد  م ۇالرنىااڭئ ۇنداقال شاا. ۇچرىغااانئ
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 ۋەتاااارىخى  ەتىنىمىزنىاااڭۋپائاااالىيىتى  ەدەنىااايم ۋەتاااارىخى  ۇالرنىاااڭئ. ۆرساااەتكەنك
 ڭچاو ېچىش شىمالىنى ئا -پەنۇج ۆللۈكنىڭچ ڭچو ۇپمۇبول. قوشقان ۆھپەت ەدەنىيىتىگەم
 ۇرائوتتا ېايىنك ەلتاۈرۈش ك ەبىارلىكك ەبىلىلەرناىق ۋە ۇرۇقتارقاق  قااالق ئا ۆللۈكتىكىچ
 ۇتاااششااىمالىينى بىاار ت -ەنااۇپج ۆللۈكنىااڭچ ڭچااو ۆكۈمىتىنىااڭھ ەركىزىاايم ۈزلەڭلىااكت

 ەساىرنىڭئ -1 ەزور بولغاان مىالدىاي ۆھپىسىت ەھەتتەج ېلىشئاسا  س ۈچۈنئ شۇرۇباشق
 ەنازۇالرن ۇپ قويا ەدەمق ەھنىسىگەتارى  س ۇشاننىڭجىنخ ەڭرىقۇتت ۇشارىرىدا قوغۇرلئوتت
 -ەناۇپج ۆللۈكنىاڭچ ڭسىياساىتىنى قوللىنىشاى چاو ەمكارلىشاىشدوستلىشاىش  ھ ەنبىل

 ۆللۈكنىاڭچ ۈرۈپ ئىلگىارى سا ېلىشاىنىك ەلىككبىار ۈزلەڭلىكنىاڭت ۇرائوتت ەنشىمالى بىل
 ۇتااشبىار ت ەتنىڭھاكىمىي ەركىزىيم تۈزلەڭلىكتىكى ۇرائوتت ەتلەرنىڭشىمالىدىكى ھاكىمىي

 ڭچاو ڭمىللىتىنىا ۈركتا ېيىنكاىك ۇبا ۇپ باشلىنىشاى بولا ڭقىلىشانى ۇبۇمق ەھبەرلىكنىر
 ۇرائوتتااا ەنشاااىمالى بىااال ەمھ ەلتاااۈرۈشك ەشاااىمالىنى بىااارلىكك -ەناااۇپج ۆللۈكنىاااڭچ
 للىتىنىااڭمى ڭغااۇممو ېاايىنك ۈچىيىشااىگە ك ەنىمااۇي ېلىشااىنىڭك ەبىاارلىكك ۈزلەڭلىكنىااڭت
 ۋەھالادا ياوم ئاچقاان  ۋاساتىلىكيااكى  ۋاساتەبى ەلتۈرۈشاىگەك ەبىرلىكك ۇڭگونىج ۈتۈنپ
 ۇڭگااۇاقىلىااش ج ەتقىااقت ۋە ۆگىنىشتااارىخىنى ئا ۇنباشاقا  ھاا ۇنىڭاادىنب. بولغااان ۈلگەئا

. پاياادىلىق ۇرۇشااقاجااارى قىلد ەنئەنىسااىنىئىتتىپاااقلىق روھااى ئ ئارىسااىدىكى ەتلىاارىمىلل
ياااتلىق قىلىنىشااى  ۇنالرغاااھ ۋجۈننىااڭجا ۋاڭ ۇرلىرىاادىكىئوتت ەسااىرنىڭئ-1 ەمىالدىااي

 .مىسالى ۈلگىلىكئ ڭدوستلىقىنى ۋەئىتتپاقلىقى  ەتنىڭئىككى مىلل ۇنالرھ ۋە ەنزۇالرن
 ەئىچىاد ەتالەرمىلل ۋىچىچاار ەنۆچمشىمالىدىكى ك ېلىمىزنىڭئ ۇنالرھ ئىككىنچىدىن 

 ۇزۇنئا ۇالرئا. ەتئالغاان مىلال ۇنئاور ەھپىساىدىنچىقىرىپ تارى  س ڭقدا ۇپبىرىنچى بول
 ەتتااروم ئوينىيالىشى  ھ ۇھىمتارىخىدا  م ۇڭگوج ەمبارالىشى ھ ېلىپئ ەتپائالىي ۋاقىتقىچە

 ڭىلىكىنىاائىجتىمااائىي ئىگ ۇالرنىااڭئ ۆرسىتەلىشااى ك ەسااىرلىااك تەلگىب ڭتارىخىنىاا ۇنياااد
 ەۋرىاگەد ەدەنىيىتاىقاورالالر م ۆماۈرھالادا ئاللىقاچاان ت ۆتاۈرگەنباش ك ۋاجىالنغانلىقى را

 ەنئىجتىمااائىي ئاالھىاادىلىكى بىاال ۋەمىللىااي ئاالھىاادىلىكى  ۆزگىچەكىرىااپ بولغااانلىقى  ئاا
 ەربىايھ ەنبىل ەشكىلىيت ەپچىقىرىشئىشل ۈزۈلمىسىدەت ەمئىيەتج ەسلەنم. ۇناسىۋەتلىكم
ئىچكاى قساىمىنى ئىنتاايىن  ۇالرنىاڭئاالھىدىلىكى ئ ۇب ۇالرنىڭئ. ەشتۈرۈلگەنىرلب ەشكىمت

ئىنتااايىن  ۈچىكاا ەڭگىۋارلىااقج ۇالرنىااڭئ ۇلۇپ باشااقا ئااامىلالر قوشاا. ەشااتۈرگەنزىااب بىرل
 ۇللااۇقق ڭرنىااۇالئ ەرچەگ. «ۇرالىغااانق ۆلەتد ۇرۇپئولتاا ۈسااتىدەئااات ئ» ۋە ۈچەيگەنكاا
 ۈزۈمىادەكت ۇللاۇقق ڭرىمنىا ۇناان ي ەدىمكاىق) ۇلسىمقىلمىغان بو ەرەققىيت ەئانچ ۈزۈمىت
 ڭئىگىلىكىنىااا ۋىچىلىقچاااار ۆچمەنكااا ۋە( ۇقىلمىغاااان بولساااىم ەرەققىااايت ەكب ۇناااداقئ
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 ۇمرانگا ۇيۇقساىزت ۈللىنىاپ گ ۇيۇقساىزت ەتنىڭئاجىزلىقى سىياسىي ھاكىمىي ۋەتارقاقلىقى 
يىاام  ۈزياا ەچااچەن ڭھاكىمىيىتىنىاا ۇالرنىااڭئ ېكىنلاا ۇ پ بولغااان بولسااىمەۋەساا ۇشااىغابول

 ڭمىااا ەچاااچەشاااىمالدا ن ەناااۇپ ج ەرپ غ ەرق شااا ېلىاااپك ەنەي ېلىشاااى سااااقلىنىپ ق
 ۇستەقىمم ۇالرنىڭكونتىروم قىاللىشى  ئ ەرلەرنىي ەچاقىرىمغىچ ڭمى ەچچەچاقىرىمدىن  ن

 ۇنھاا. ەمە ئ تاساااددىپىيلىق ەرگىزمااۇھ ۇپ بولاا ڭغانلىقىاادىنيولىاادا ما ېااپىشت ۇدرەتقاا
بولغااان  ەئىااگ ۈزۈلىشااىئىچكااى ت ەتنىااڭمىلل – ۈزۈلۈشااىكااى تنىاام ئىچ ۇباا ڭمىللىتىنىاا

نىم ئىچكاى  ۇب ۇناسىۋەتنىڭسىنىپىي م ۋە ۈزۈلىشىئىچكى ت ەمئىيەتنىڭج ۋەئاالھىدىلىك 
مىللىاي قىيااپىتى  ڭمىللىتىنى ۇنھ ەقەتقىلىش پ ەتقىقت ۋە ۆگىنىشرولىنى ئ ۈزۈملىدىكىت

 ەۋەبىنىسا ۇشانىڭبول ۇمرانگا نىش ۈللىگ ەھەتتىكىسىياسىي ج ەمھالىتى ھ ەمئىيەتج ۋە
چىققااان شااىمالدىكى  ۆتااۈرۈپباااش ك ېاايىنك ەنەي ەلكااىقالماسااتىن  ب ېاارىپالب ېچىااپئ

قاتارلىق  ڭغۇمقىتان  مو ۇيغۇر ئ ۈرك ئوغان  سىيانپى  جورجان  ت ەسلەن م ەتلەر مىلل
 ەرنىاڭەتلمىلل ۇچىققان با ۆتۈرۈپشىمالدا باغ ك. ايدىلىقپ ۇقىلىشقىم ەتقىقت ۋە ۈشىنىشچ

 ەشاااكىلىنىڭت ەربىااايھ ەشاااكىلىت ەپچىقىرىشئىگىلىاااك   ئىشااال ۋىچىلىقچاااار ۆچمەنكااا
 ۇرۇقداشااالىقئىپتىااادائىي ئ ەنئاساسااا ۋاقىتتاااا ۆتاااۈرگەنباااش ك ۋە ەشتۈرۈلۈشاااىبىرل

 ەممىسااىھ ڭقاتارلىقالرنىاا ۇرۇشااىئارلىقىاادا ت ۆتااۈشئ ەمئىاايەتكەج ۇللااۇقق ەمئىيىتىاادىنج
 ەرەپلىاارىت ۇرغااۇنن ۇنالرنىااڭباشااقا ھ ىڭاادىنۇنب. ەرقلەنمەياادۇپ ەئااانچ ەنبىاال ۇنالرھاا

 ېيىنكااىك ۋە ۇرەككەپلىكىماا ەركىبىنىااڭقايسااى ت ەرھ. ۆتەرگەنباااش كاا ېاايىنشااىمالىدا ك
 ۈزلەڭلىكتىكىتا ۇرائوتتا ېگەنادەكپاارچىلىنىش د ەساكىنئىچكى قىسىمىدىكى ك ەتنىڭمىلل

 ۇچراشئاا ەسااىرىگەت ۈچلااۈكك ەدەنىيىتىنىااڭئوداللىااق ئىگىلىااك مېئىلغااار ف ەنزۇالرنىااڭن
 ۋە ۋاجىلىنىشىساپاسى  را ەدەنىيەتم ۇرمۇشى ئىقتىسادىي ت ۈزۈمى ئىجتىمائىي ت ۇالرنىڭئ
بولغاااان  ەنبىااال ەتھااااكىمىي ەركىزىااايم ۈزلەڭلىاااكت ۇرائوتتااا ۋە ەنااازۇالرن ۆلۈنۈشاااى ب
 ەتالەرقايسى مىلل ەرشىمالدىكى ھ ەچەرگ. ياسىغان ۆزگىرىشئ ۆپتۇرك -ۇرئازد ۇناسىۋەتتەم
 ۋاجاالىنىشر ۇ شارائىتى ئونشاشامايدىغان بولساىم -ەرتش ۋە ۇھىتىرىخىي متا ۇرىۋاتقانت
 ەتنىنىام تاارىخىي ھاال ۆپكا ەندۈرۈپ شاىكىلل ەرنىنا  ئاالھىدىلىكل ۆزىگەئ ەريانىداج

 ەريانىادايااتى جەرەققىت ۇنالرنىاڭھ ېيقانادائ ۇمالشاتۇرۇپئوم ېكىنل ۇ بولىسم ەنئىپادىلىگ
شاىمالدا بااش  ېيىن ك ەرەپلەردىنت ۇرغۇنن ەرھادىسىل نىم تارىخىي ەرھ ەلگەنبارلىققا ك

زور پايادىلىنىش  ەتقىلىشاتا غااي ەتقىاقت ۋە ۈشىنىشچ ەتلەرنىقايسى مىلل ەرھ ۆتەرگەنك
شاىمالدىكى باارلىق  ڭقىلىشنى ەتقىقت ۋە ۆگىنىشتارىخىنى ئ ۇنھ ۇڭا ش. ەئىگ ەقىممىتىگ

 ۇچيااكى ئااچق ەيانەكقىلىشتىكى ئ مەھ ەسىلىلەرنىتارىخىدىكى زور م ەتلەرمىلل سانلىقئاز 
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 .ۆھبىسىزدۇربواللىشى ش
قىلىاش  ەتقىاقت ۋە ۆگىنىشتاارىخىنى ئا ۇنھا ۇنىداراي ۇڭغۇمئىچكى م ئۈچىنچىدىن 

بارغاان  ېلىاپئ ەتئىلگىارى پائاالىي ۇنالرھا ۈنكى چا. ەئىاگ ەھمىايەتكەئ ېئامزور ر ېخىمۇت
 ۇنىغااا راي ۇمئاااپتون ڭغااۇمھااازىرقى ئىچكااى مو ەنااۇبىج ۆللۈكنىااڭچ ڭچااو ۇنالردىنراياا
 -7يىلاى  -1921 ۇشاىمالىدىم ۆللۈكنىڭچ ڭچو الماي ق ۇپالبول ەۋەت ېلىمىزگەئ ۈملىدىنج

ئىلگىرى تاشاقى . ئىدى ەۋەت ېلىمىزگەجاكارالشتىن ئىلگىرى ئ ۇستەقىللىقم ڭغۇلىيەئايدا مو
بىار  ڭىاتارىخىن ۋەتىنىمىاز ۇتاارىخىم ەتلەرنىاڭبارغاان مىلل ېلىاپئ ەتپائاالىي ڭغۇلىيەدەمو

تاارىخخنى  ەتلەرنىڭمىلل ۋە رىخىنىتا ۇنىنىڭراي ڭغۇممو ۇڭا ئىچكىش. ⑾. قىسىمى ئىدى
ئايادىن  -7يىلاى  -1921 ۋە ڭغاۇمئىچكاى مو ەنەي ەلكاىقىلىاش  ب ەتقىاقت ۋە ۆگىنىشئ

 ەتقىاقت ۋە ۆگىنىشئا ۇغراپىيىساىنىج -تاارى  ۇنرايا ېگاراچ ڭغۇلنىڭئىلگىرىكى تاشقى مو
 -چىان ۋە ەۋرىد ېغىلىاقي ەسالەن م. ۇبولماياد ەيىزىناى ئىازدىمئ ۇنالرنىاڭھ ۇقىلىشتىم

شااىمالدا قايسااى  ەڭئ ەتاالەرشااىمالىدىكى مىلل ېلىمىزنىااڭئ ەۋرىاادەد ۇاللىسااىنىڭس ەنن
شاااىمالىدىكى  ۇنالرنىاااڭھ ۈچااۈنبىلىاااش ئ ۇنىبارغااانب بااا ېلىاااپئ ەتپائاااالىي ەرگىااچەي
 ڭغااۇلىيەمو ۋەاققى ئىتتىپاا ۋېتسااو. ېلىاادۇئىسپاتالشااقا تااوغرا ك ەكشااۈرۈپت ېگرىسااىنىچ

 ۇنئىتتىپاقااااداش ئاااااپتونون راياااا ۇرياااااتئىتتىپاااااقى ب ۋېتسااااو ېئولوگلىرىنىااااڭئارن
 ەيناىئ ۇنالرنىاڭبازىرىادىكى ناارابىنى ھ ۋولگاائى ۇالنئودونىاڭئ ەركىزىم ۇمھۇرىيىتىنىڭج

 ەيناااىبىاااز ئ ەن ئاساسااا ېكىاااتىلگەنلىكىگەب ەپد ەلئەساااىشاااىمالدىكى ق ەڭئ ۋاقىتتىكاااى
 ەنلىكىناىكەتي ەرگىاچەي ۇشاۇشاىمالىدا م ەڭئ ڭدائىرىسىنى ەتپائالىي ڭۇنالرنىھ ۋاقىتتىكى

 ەگەرئ(. ەنۇبىاداج ەمسا ەرىپىنىاڭت ەرقشا ۆلىنىڭھازىر بايقام ك ەري ۇب)قىالاليمىز  ەرەزپ
 ۈرۈشتۈرساەك ئىزىناى س ڭلىڭالرنىاڭقىلغاان دى ۋىچىلىقچار ۆچمەنشىمالىدا ك ۇنالرنىڭھ
 ەڭدائىرىساى ئ ەتپائاالىي ەتلەرنىڭشىمالىدىكى مىلل ڭېلىمىزنىئ ۋاقىتتىكى ەينىھالدا ئ ۇئ

شاىمالدا ھاازىرقى بايقاام  ەكدائىرىساى ئ ەتپائاالىي ەتلەرنىاڭھازىرقى بايقام مىلل لداشىما
 ەمھ ېخاااىتارىخىااادىكى بىااار قىساااىم ت ڭغاااۇممو ەنەي. ⑿ ۇشاااىمالىدا بولىاااد ۆلىنىڭماااۇك

. ۇناساىۋەتلىكزىاب م ەنبىال ەساىلىلەرتارىخىادىكى م ۇنھا ەسىلىلەرمۇم ۇھىمقىلىنمىغان م
 -ئىچااى ۆلىتىمىاازد ۆۋەتتەناا ەسىلىسااىدەم مەنبەسااى ېتىنىااڭئ ڭغۇلالرنىااڭمو ەساالەن م

نىام قااراش  ۈچئ ەيدىغاند ڭگۇ تو ۋە ۈركت ۇن ھ ۇمەنئوم ەسىرتىدىكى ئالىمالر ئىچىد
بولماساالىقىدىن  -ۇشبولاا ەنبەسااىم ېتىنىااكئ ڭغۇلالرنىااڭمو ۇنالرھاا ۇڭا شاا. ەۋجااۇتم
م قىلىشااقا ەھ ەسااىلىنىم ۇباا ڭقىلىشاانى ەتقىااقت ۋە ۆگىنىشتااارىخنى ئاا ۇنھاا ەتئىياانەزەرق

 ۈركتاا ۋە ەركىبىلىاارىت ڭتىلىنىاا ۇنتىلىاادىكى ھاا ڭغااۇممو ەساالەن م ەنەي. پايدىسااى بااار



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 19 ~ 
 

 ەقەزات ڭقىلىشاانى ەتقىااقت ۋە ۆگىنىشتىلىنااى ئاا ۇنھاا ەسىلىسااىمۇم ەركىبلىاارىت ڭتىلىنىاا
 ۋە ۆگىنىشتارىخىنى ئا ۇڭغۇمقىلىش م ەتقىقت ۋە ۆگىنىشتارىخىنى ئ ۇنھ ۇڭا ش. ۇقىلىد

 .ۇناسىۋەتلىكئارا م -ئۆز ەنقىلىش بىل ەتقىقت
تااارىخى قاتااارلىق شااىمالدىكى  ڭغااۇمتااارىخى  مو ۈركتاا)تااارىخى  ۇنھاا تۆتىنچىاادىن 

 ۇئاا ۈچااۈن ئىلىاام بولغااانلىقى ئ( ېرلىااكناراكت ۇنياااۋىد»بىاار ( تااارىخى ەتلەرنىااڭمىلل
 ەتچ ەنەسااىرت  ي ۇچرىغاناادىنئ ەسااىرىگەت لەرنىااڭۇقتىئىنەزەرن ېئوداللىااقف ۆلىتىمىاازدەد
 ەكسااااىيەتچىنىاااام ئ -ۇنىلماااا مىگەرلىكنىااااڭزو ۋەجاھانگىرلىااااك  ۇرژۇئااااازىيە ب ەمئ
. ۇچرىغاانئ ۇرمىلىشىغاب ۋەقىلىشىغا  ۇرمىچىلىققىلىشىغا ئاغد ۆھمەتت ۇقتىئىنەزەرلىرىنىڭن

ھاازىر  ۇڭا ش. رمىالندىۇب ەرىجىدەد ېغىرئ ۇناسىۋىتىم ەنزۇالرنىڭن ەنبىل ۇنالرھ ۇپمۇبول
 ۇناسااالىقتارىخش  ئىدىيىساااىنى قاااورام قىلىاااپ ۋزېااادوڭما ۋە ېنىنااازىمل -ماركىساااىزىم

 ەقىياااپىتى بااويىچ ەساالىتااارىخىنى ئ ۇنالرنىااڭھ ۈزەش نوقسااانالرنى تاا ۇباا ەسااىدىكىساھ
 ۇنھا. ەجباۇرىيىتىباش تارتىپ بولمايدىغان م ڭتارىخچىلىرىنى ۆلىتىمىزد ېرىشب ۇرۇتۇپي

 ۈرىشاىدىكىك ەرنىڭباشاقا ئىادىيىل ەنماركىسىزىم بىال ەئىلمىي ساھ ۇب ەتئىبارتارىخىدىن 
 .ەيدانىدۇرم ەڭبىر ج

 ۇقىرىقىالردىنيااا ۇھىملىقىنىمااا ڭقىلىشااانى ەتقىاااقت ۋە ۆگىنىشتاااارىخىنى ئااا ھاااۇن
 !ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك

 ۋە ېىنىنازىمل -ماركىساىزىم ەساىرىمدەئ ۇبا ېگەند« تارى  ۇمىيئوم ۇنالرنىڭھ» مەن
 ۇڭگااوپاياادىلىنىپ  ج ۇسااۇلىدىنئ ۋە ۇقتىئىنەزەرلىرىئىلمىااي ناا ڭئىدىيىسااىنى دوڭۋزېااما

ئىقتىسااادىي  ڭمىللىتىنىاا ۇنھاا ۈرگەنساا ۆكااۈميىاام ھ 500 ەنمىاانەنت ەھنىسااىدەتااارى  س
ئااادىتى   -ۆرپئاا ەدەنىيىتااى م ەشااكىلى ت ىيسىياساا ۈزۈلمىسااى ت ەمئىاايەتج ۇرمۇشااى ت
 ەتالەر قايساى مىلل ەرھ ۇالرنىڭئ ۋە ىشلىرىۆزگىرنارابىلىشىشى  سىياسىي ئ ۋە ۈللىنىشىگ

 ېمىلىقسىست ەمھ ەتىراپلىقئ ەدەربىر ق ۇناسىۋىتىنىبولغان م ەنمىللىتى بىل ەنزۇن ۇپمۇبول
 ۈرەتلەپسا ۆرۈنۈشاىنىك ومۇمىيبىر ئ ڭتارىخىي قىياپىتىنى ڭمىللىتىنى ۇنبايان قىلىپ  ھ

ئاساساىدا  ⒀ ەساىرىمشامىغان ئقامال ېاگەند« تاارىخى ۇنالرھا»تارى   ۇمىيئوم ۇب. باقتىم
 ۋە ەڭك ېخىماۇت ەساىلىلەرنىم. چىقتاى ۈتاۈنئارقىلىق پ ۇقالشتول ۋە ۈزۈشكىرگ ۈزىتىشت
 ەسساەبىار ھ ەنمىانەنت ەجىمىناىھ ەساەرنىڭئ ېاتىمق ۇبا ۈچۈنبايان قىلىش ئ ەتىراپلىقئ
 .ۆپەيتتىمك

 ڭرنىابولمىغاان كىتابخانال ەھلاىئ ەسپتارى  بولغانلىقتىن  ك ەنسۇ تارىخى م ھۇن
 ۇرۇلۇپ ئاددىيالشات ەباارىچ ەتنىاڭئىمكانىي ەزماۇنم ۈچاۈن ئ ۇشاىبول ۇاليلىاقق ۇشىغائوق
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 ۇۋالچاااقچ ۇشااتۇرۇلۇپ تون ۇدۇمئاا ەرتارىخىغااا ئائىاات بىلىماال ۇنھاا ۇرۇلۇپ ئاممىباپالشاات
 ۇرغاانتارتىشاتا ت -تااالش ېخاىساىرىتىدىكى ت -ت ئىچاىۆلەد. سااقلىنىلدى ەلىللەشتىند
. ۇرۇلمىدىباشقىلىرى ئارىالشات ېگىشلىكلىرىنىدىنت ېنىقالشقاقىلىپ ئ ۇھاكىمەم ەسىلىلەردەم
 ۋەقىلىناادى  ەرجىاامەت ەئورتاااق تىاام بااويىچ ۆججەتلەرھاا ەدىمكااىق ەلتااۈرۈلگەنك ەقىاامن
 ەري ەدىمكاىق. ېرىلادىب زاھئىا ەپبىارل -بىار ۇئاساساالرغىم ەزىرىيىاۋىن. ۈشەندۈرۈلدىچ

 ۇلىرىنىااڭئاتالغ ەنسااۇ م ۇنالرنىااڭھ. ىئىزاھالنااد ۈشااۈپنااامى چ ەرناملىرىغااا ھااازىرقى ي
 ۈشىنىشااىگەچ ڭبىاار ئىزاھلىنىااپ  كىتابخانالرنىاا ۇبىرماا ەنسااىمۇم ۋە ڭىئاھااا ەدىمكااىق

 .ئاسانلىق يارىتىلدى
ساىرتىدىكى  -ئىچاى ۆلەتد ۆۋەتتەنا ۇنداقال ش ۇرەككەپ م ەزمۇنىم ڭتارىخىنى ھۇن

قىلىنغااان  ەشااىرن ۋە غااانېزىلپاياادىلىنىپ ي ېنىنزىماادىنل -ماركىسااىزىم ەسااىدەئىلىاام ساھ
 ەرەپبىار ت ەساىلىلەرم ۇرغۇنن ۇناسىۋەتلىكم ۇنالرغاھ. ەمە ئ ۆپك ەسەرلەرمۇئ ەنسۇ م

. ۇرىۋاتىادۇت ۈساتىدەقىلىنمىادى يااكى ئىزدىنادىش ئ ەتقىاقت ەتتااقىلىنمايال قالماستىن  ھ
 ەۋىيەمسىياساىي سا ېلىاپك ەنەي. قىايىن ەدەربىر ق ېزىشتارى  ي ەنسۇ م ۇنداقب ۇڭا ش
 ۇڭاشاا. ە ناتااالىقتىن ساقلىنىشااىم ت ۈپەيلىاادىنت ەكلىكااىچ ەۋىيەمنىڭساا ەسااپىك ۋە
 .ەنقىلىم ۈمىدئ بېرىشىنىپىكىرلىرىنى  ەنقىدت ڭكىتابخانالرنى ۈچۈنئ ۈزىتىشىمت ېيىنكىك

 ەھامەتر ەئاالھىاد ەردەي ۇبا. ەردىب ېزىپي ېغىشلىماب ۋۋېيچا ۇكىتابتا يولداش لي بۇ
 .ېيتىمەنئ

 
 ەنگ لىن

 .ېزىلدىي ەداشوسىد ڭغۇمىلى ئىچكى موي -1983
 

 :ئىزاھالر

 
 ۇپ قىساىم بولا ەشب ەمئىايج. قىلىنغاان ەشاىريىلالردا پارىژدا ن -1758~  1756 ①

 .ۇزچەفرانس ەسەرئ ەسلىئ
. خ . ئااا③. ۇسااچەر ەسااەرئ ەساالىئ. قىلىنغااان ەشااىرن ېنىنگرادتااايىلااى ل -1961 ②
 ڭئىتتىپاقىنىا ۋېتيىلاى ساو -1952  «اباھ ەلۇماتقام ۇمىيتارىخىدىن ئوم ۇنھ»: ۋرافىكو

 .ېسىلغانسانىغا ب -5 ڭژورنىلىنى «ەسىلىلىرىتارى  م»
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 ەشااىرن ۋادايىلااى موسااك-1974ئىككىنچىسااى  ۋادا يىلااى موسااك-1960 بىرىنچىسااى④
 .ۇسچەئىككىلىسى ر. قىلىنغان
 ڭكىتابنىا ۇبا. ئىنگىلىازچە⑥. ۇساچەقىلىنغاان  ر ەشاىرن ېنىنگرادتاايىلى ل-1925⑤

كىتابخانىساى  ڭۋۇشا ڭخەييىلاى شاا-1934 ۇسخىساىن ەنازۇچەقىلغان ن ەرجىمەت ڭداشىيا
 .قىلىنغان ەشىرن ەرىپىدىنت

 -1958 ۇسخىساىن ەنزۇچەقىلغان ن ەرجىمەت ۈەنج ڭجا ڭكىتابنى ۇب. ئىنگىلىزچە⑦
 .قىلىنغان ەرجىمەت ەرىپىدىنكىتات ئىدارىسى ت ۇڭخۇايىلى ج
 .قىلىنغان ەشىرن ۇندايىلى لوند-1973. ئىنگىلىزچە⑧
 .قىلىنغان ەشىرن ېلىندايىلالردا ب-1975~  -1962. نېمىسچە⑨
 .قىلىنغان ەشىركىتابخانىسىدا ن ەنليەنيىلى س -1960 ⑩
 ۆلەتلەرنىاڭقايساى د ەرھ»قىلغان  ەشىريىلى ن-1979 ەشىرياتىبىلىملىرى ن دۇنيا⑾

قىساىمى  ەركىبىايت ڭۇڭگونىاج»قىسىمىدا  ڭغۇلىيەمو ڭكىتابنى ېگەند «ەھۋالىئ ۇمىيئوم
 ‹ۇنتارىيااتم›پىالنلىشاى ئارقىساىدا  ەنىڭيىلى چارروسىي-1911 ڭغۇلىيەبولغان تاشقى مو

پادىشاااھلىق  ۋەبولغااانلىقىنى  ۇسااتەقىمم ۈنىكاا-11 اينىااڭئ-7يىلااى -1921جاكااارالپ  
 -ۇڭگاوئايادا ج -5يىلاى -1924. جاكارلىادى ۇرغاانلىقىنىق ۆكاۈمەتھ ۇنلۇقئاساسىي قاان

 ەد ‹ېلىشىمىقىلىش ك ەرەپئىشالرنى بىر ت ڭقالغان چو ېلىپق ەروسىي -ۇڭگوج› ۋېتسو
بىاار قىسااىمى  ىنگونىااڭم ۇڭخااۇاج ڭغۇلىيىنىااڭتاشااقى مو ۆكااۈمىتىئىتتىپاااقى ھ ۋېتسااو›

 ۈرگۈزۈشاىنىي ۇقىنىئىگىلىاك ھوقا ۇڭگونىاڭج ېمىنغاز ۇب ۋە ۇقىلىد ېتىراپئ ەنلىكىنىئىك
پادىشاااھلىق  ۈنىكاا -26 ڭئاينىاا-11يىلااى  -1924. ەلگىلەناادىب ەپد ‹ۇقىلىااد ۆرمەتھاا

 -1945. ۇرۇلادىق ۇمھۇرىيىتىج ەلقن ڭغۇلىيەبىكار قىلىنىپ  مو ۈزۈمت ۇنلۇقئاساسىي قان
باشالىقلىرى قاتناشاقان  ۆلەتد ۈچئا ەنگىلىايەئ ېكاا ئىتتىپااقى  ئام ۋېتئايدا سو -2يىلى 

. ەلگىلەناادىب ەپد ‹دۇېلىنىااساااقالپ ق ەھااۋالىھااازىرقى ئ› ڭغۇلىيىنىااڭيالتااا يىغىنىاادا مو
 ڭغۇلىيەنىااڭتاشااقى مو ۆكااۈمىتىھ ڭگومىناادا ۇڭگااوج ۈنىكاا -5 ڭئاينىاا -1يىلااى  -1946

 .ېيىلگەند« قىلدى ېتىراپئ ۇستەقىللىقىنىم
 ۇگااويىلااى ج -1974 ۈزگەن تاا ۇرۇپپىسااىگ ۈزۈشتااارى  ئاتىلىسااىنى تاا ۇڭگااوج ⑿

 ەرىاتەن -39ىساىم ق -2« تاارىخى ئاتىلىساى ۇڭگاوج»قىلغان  ەشىرن ەشىرىياتىن ەرىتەن
 .ڭقارا ەگ «ەبىلىلەرقاتارلىق ق ۇنھ»

 ەشىريىلى قايتا ن -1979قىلغان   ەشىريىلى ن -1977 ەشىرىياتىن ڭغۇممو ئىچكى⒀
 .قىلغان
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 باپ ھۇنالرنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە شەكىللىنىشى-6

 
شااىمالىدىكى يااايالق  ۋە ەنااۇبىيج ۆللۈكنىااڭچ ڭچااو ېررىتورىيىسااىدىكىت ئېلىمىااز

 ۋىچىچاار ۆچمەنتارىخىدىكى شاىمالدىكى كا ېلىمىزتارتىپال ئ ەدىمدىنناھايتى ق ىۇنلىرراي
 ەتلەرنىاڭقايساى مىلل ەرھ ۇنداقالشا ەھنىساى بارىدىغان س ېلىپئ ەتپائالىي ەتلەرنىڭمىلل

 .ئىدى ۇنىسور ۇلدىغانقىلىشىدىغان  قوش ەڭج  قىلىشىدىغان ەرا ئاالقئا-ۆزئ
شااىمالغا قوغلىغااانلىقى ( ۇنالرنىھاا) ۇنيۈلەرنىشاا ۇاڭاادىنىڭن ېرىيااالالردامات تااارىخىي

 ەۋرىاادىكىد ەمئىيىتااىج ۇرۇقداشاالىقئىپتىاادائىي ئ ۇڭگونىااڭج ۇاڭاادىن. ①ەنگەنناااتىرل
يىام ئىلگىرىكاى  ڭمىا ەتاتەي ە مىالدىيىادىن ئاالت ەنمىانەنت ۇپ بولا ەناش ەپسانىۋىيئ
ناھااايتى  ڭەتلەرنىاامىلل ۋىچىچااار ۆچمەنكاا مالدىكىشااى ەلۇماااتم ۇباا. ياشااىغان ەۋرلەردەد

 ەئاااالق ەنمىللىتااى بىاال ۇاشااىيان ۈزلەڭلىكتىكىتاا ۇرازامااانالردىال ئوتتاا ەدىمكااىيىااراق ق
 ەلگەناادەك ەۋرىااگەد ۇاللىسااىشااىيا س. ېرىاادۇب ەتتااۈرۈپئ ەكىاااپاااكىتنى ئ ەكقىلغانلىقىااد

قوشنا  ەنمىللىتى بىل شىيا( ۇنالرھ) ۈنيۈلەرش( ەسىرلەرئ -18~  22 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)
 22 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با) ەۋرىدەد ۇاللىسىس ڭشا. بولغان ەزىب ئاالقىد ۋە شقانۇراقالئولت
 ڭشاا. قالغاان ۇپبولا ۈشامىنىد ۈچلاۈكك ۇالرنىاڭئ( ۇنالرھا) ۇيفاڭالرگ( ەسىرلەرئ -18~ 

 ەربىايغ. قىلغاان ەغلاۇپم ۇالرنىئارقىلىق ئا ۇرۇشئ ۇلغانيىلغا سوز ۈچئ ۋۇدىڭپادىشاھى 
 -771 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با ەسىردىنئ -12 ۇرۇنقىدىيىدىن بمىال) ەۋرىدەد ۇاللىسىس ۇج

 ۆججەتلەرگەتاااارىخىي ھااا. جانلىنىشاااقا باشااالىغان( ۇنالرھااا) ەنيۈنلەرشاااىي( ەيىلغىاااچ
قىلىااپ  ۇجااۇمھ ۇاللىسااىغاس ۇجاا ەربىاايغ ۋاملىااقدا( ۇنالرھاا) ەنيۈنلەرئاساسااالنغاندا  شااي

ئاازاپ  ۋە ەتبااليىئااپ غاۇنۇرن ەلقالەرگەن ۇنادىكىئىچكى راي ۇپ رۇغدۇت ەندىچىلىكپاراك
 :ەسۋىرلەپئىشالرنى ت ۇشۇشائىرالر م ۋاقىتتىكى ەينىئ ۇڭاش. ەلتۈرگەنك ۇبەتلەرنىئوق

 
 ئايرىلىپ  ۇقماكاندى  ئائىلىدىن قالد -ئۆي         

 .ەستىدىند ۇنالرھ ۋەھشىي ەلگالەنك ېلىپس دەھشەت         
 ەمتىرەپ ت -ېنەپدائىم ت ۆچكۈپتىنماي ك يۈردۇق         
 .② ەستىدىند ۇنالرھ ۋەھشىي ەلگەنك ېلىپس دەھشەت         
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چىقىرىاپ  ەساكەرئ ېتىمق ۆپك ۇسۈەنۋاڭج ەسىردەئ -8 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب. يازغان دەپ
 ەلاائەدا ق «ۇفاڭساا» ۋە ۇرغااانتاقابىاام ت ۋۇزچىلىرىغاااتاجا ڭنىاا( ۇنالرھاا) ەنيۈنلەرشااي

 ەھااۋالنىئ ۇرۇغااانتاقابىاام ت( ۇنالرھاا) ەنيۈنلەرگەچاغاادا شااي ەينااىشااائىرالر ئ. ياساااتقان
 :ەسۋىرلەپت

 
 نان  ۇلۇغئ ڭاما ۇيرۇقنىب چۈشۈرۈپ           
 .قورغان ۇردىرسالد ېگىرىغاچ شىمالىي           

 ېسىپ ن ۇبولدىغ ەنجۇڭغان ئاتاقلىق           
 ③ئامان ەرمەستىنقوغالنى ب ھۇنالرنى           

 
 ۇيفاااڭ گ ۈنيااۈ ي ۇرۇنقىئارلىقىاادا  باا ەۋرلىاارىد ېغىلىااقي ۋە ئەمىنىاايە .ېزىشااقاني دەپ

 «ۇڭر»ئورنىغاا  ۇنىاڭيوقىلىپ  ئ ەھپىسىدىنتارى  سنامى  ەلقلەرنىڭقاتارلىق ن ۈنيۈنش
كىچىك  -ڭچو ەبىلىلىرىق ڭالرنى« دى»  «ۇڭر» ۇب. نامالر ئالماشتى ېگەند« دى» ۋە
 ەنيۈڭشاي ەلكىقالغان بولماستىن  ب ۇپبول ەيداپ ۆزىچىالئ ۇالرب. ④ئاشاتتى ۈزدىني ۇپبول

 ۇددەتم ۇزۇنئ( ەتلەرنىڭشقا مىللبا ۆرۈلمىغانتارىختا ئىسمى ك ەمھ) ەلقلەرنىڭقاتارلىق ن
قايساى  ەرھ ۆزگىرىشاىنىم ئ ۇب ڭنامىنى ەتمىل. ەكىللەنگەنىدىش ەتىجىسىدەئارلىشىشى ن

يااكى  ۇرۇقئا ۇرغاۇنن ۈملىدىن  جۆزگەرگەنلىكىنىئ ۇناسىۋىتىنىڭئارا م-ۆزئ ەتلەرنىڭمىلل
ئالغاان  ەئىچىگ زۆتارقىلىشىشىنى ئ ۋەپارچىلىنىشى  بىرلىشىشى  توپلىشىشى  ەبىلىلەرنىڭق

 ڭالرنىاا« دى» ۋە «ۇڭر» ۇباا ۋاقىتتااا ۇباا. ېرىاادۇب ەتتااۈرۈپئ ەكااائ ەزمااۇننىتااارىخىي م
 ۋە ەنااۇبىج ۆلۈكنىااڭچ ڭچااو ەزىلىاارىب ەنەي ۋادىسااىغا  ەرياسااىد ۇاڭخېناا ەزىلىاارىب

 ۇشاايان ەزىلىاارىب ڭجايالشااقانالرنى ۋادىسااىغا ەرياسااىد ۇاڭخېناا. جايالشااقان شااىمالىغا
ئارىساىغا تارقىلىاپ  ڭمىللىتىنىا ۇاشاىيان ەزىلىارىب ۇراقالشاقان ئولتشاىمالىدا  ڭمىللىتىنى

تىانب  ەزىادەئارىلىشاىپ  ب ۆپلەپكا ەنمىللىتاى بىال ۇاشاىيان ۇالرئ ۇڭا ش. ۇراقالشقانئولت
 ەلقلەرماۇقايساى ن ەرئىچىادىكى ھ ۇالرنىاڭئ. ۇرغاانقىلىپ ت ۇرۇشئ ەزىدەقىلسا  ب ەئاالق

 ۇرۇشئا ۋە ەئااالق ۇرۇشئاارا ئا-ۆزنىام ئا ۇبا. ەنۆتكتىنب ئ ەزىدەقىلسا ب ۇرۇشئ ەزىدەب
 ەزىب ەريانىادائارىلىشاىش ج ۇددەتلىكم ۇزاقئ. ۈزلەندۈرگەني ۇلۇشقائارا قوش-ۆزئ ۇالرنىئ

زورىيىاپ   ۈچىكا ېزلىشاىپ ت ەدەرقىياتى بىر قەرەقت ەمئىيەتج ڭالرنى« دى» ۋە «ۇڭر»
 ەزىب ەنە  ي(قىلاادى ەىيئاسسىمىلياتىساا ەتلەرنااىباشااقا مىلل. )ئاساساالىق روم ئوينىاادى

 ەئاسسىمىلياتىسااىي ەرىپىاادىنباشااقىالر ت. )روم ئوينىاادى ۇمچەالر قوشاا« دى» ۋە «ۇڭر»



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 24 ~ 
 

( يىلاااالر -221~  476 ۇرۇنقىمىالدىيىااادىن بااا) ەلگەنااادەك ەرۋىاااگەد ېغلىاااقي( قىلىنااادى
 ۆلكىساىئ ېبىايالرىادن ھاازىرقى ن«دى»  «ۇڭر»تارقالغان  ۋادىسىغا ەرياسىد ۇئاڭخېن

 ۋەمىللىتاى  ۇاشاىياباشاقىلىرى ن ەنيۈلەردىنشاي ۇرغااننى ق «ەگلىكىب ۇڭشەنج» ەئىچىد
 ڭچااو ەزىلىاارىب ەنەي. ۇۋېلىندىقوشاا ەرىپىاادىنت ەگلىكاالەرب ۈچلااۈكلەرك ۇرغااانق ۇالرئاا
 ۇراقالشااقانئولت ەردەي ۇشاا ۇرۇناادىنب ېتىااپ ك ۆچااۈپك شااىمالىغا ۋە ەنااۇبىج ۆللۈكنىااڭچ
 ەمئىاايەتئانىرىاادا ج ەۋرىنىااڭد غىلىااقېي. ەتتااىبىرلىشااىپ ك ەنالر باال« دى»  «ۇڭر»

بارغاان  ېلىاپئ ەتشاىمالدا پائاالىي ېلىمىزنىاڭئ ەگىشاىپ قىلىشاىغا ئ ەرەققىيت ڭتارىخىنى
 ەياادىنپەيپ ەبىلىاالەرق ۋە ۇرۇقئاا ۇرغۇنلىغااانبولمىغااان ن ەۋەت ەبىاارىگ -ئااارا بىاار -ۆزئاا

 ىەۋدسااااىنئورتاااااق گ ەبىاااالەق ېرروتورىيىاااادەت ەلگىلىااااكب ەمتوپلىنىشااااقا باشاااالىدى ھ
 ۇغىسااىغابوس ەدەنىاايەتئىلغااارراقلىرى م ەدەربىاار  ۇالردىنباا. باشاالىدى ەكىللەندۈرۈشااكەش
 ېلىاپ  ئارقىادىراق ق(ۇنالرھا ەسالەن م) ۇردىھاكىمىيىتىنى قا ۆزلىرىنىڭئ ۇپ قوي ەدەمق

باااش  ەڭت ەنبىاال ۇنالرھاا ەساالەن م)قىلاادى  ەشااكىمئىتتىپاااقىنى ت ەبىلىاالەرق غااانلىرىقال
 .تونتاپ قالدى ۇچىداتارىخىي باسق ەبىلەق ۇرۇق كى ئيا( ۇڭگۇسالرت ۆتۈرگەنك

 -4ئااارقىلىق مىالدىيىاادىن ئىلگىرىكااى  ەريااانىج ۇلۇشقوشاا ۇشااۇنداقمانااا م ھااۇنالر
 -3نى ئاشاكارىالپ  مىالدىيىادىن ئىلگىرىكاى « قابىلىيىتى» ۆزىنىڭئ ەيدىنپەيپ ەسىردەئ
 ۈنياااۈلەر ي ەساااىەنبم ېتنىاااكئ ۇالرنىاااڭئ. قويااادى ەدەمق ەھنىساااىگەتاااارى  س ەساااىردەئ
 ۆللۈكنىڭچ ڭچو ۇرۇندىنالر قاتارلىق ب «ۇرغ« »دى»  «ۇڭر» ەنشۈنلەر شي ۇيفاڭالر گ
 ۇنالرنىااڭھ. ۇئالىااد ەئىچىااگ ۆزئاا ەتلەرنااىقايسااى مىلل ەرشااىمالىدا ياشااىغان ھ ۋە ەنااۇبىج
 ەپچىققاان د ېلىاپك ەبىلىادىنيااكى ق ۇرۇقئا ەرھالادىكى بىار ەككەي ەنبەسىنىم ېتنىڭئ
 ەپد «ۇنھا»ىادا ەريانج ەكىللىنىشاىش ڭمىللىتىنىا ۇنھا ېكىن ل. ە يتى تناھا ېيتىشئ

زور  ەدەربىر ق ۈچىئىلغار  ك ەدەربىر ق ۈچىك ەپچىقىرىشئىجتىمائىي ئىشل ۇلۇ ئاتالغان ئ
 ۋاجىلىنىشااىغارا ۋە ەكىللىنىشااىش ەتنىااڭمىلل. ۇرغااانت ۇناادابولغااانلىتقىن باشااالمچى ئور

. قىلغاااان ۋەكىللىاااك ەتاااكەمىلل ۈتاااۈنپ ناااامى ۇلۇسااانىڭئ ېاااگەند «ۇنھااا» ەگىشاااىپئ
. ئىادى ەمە بىار نىام ئ ەركىبىماۇئىچكى قىساىمىدىكى مىللىاي ت ڭالرنىۇنھ ەمىلىيەتتە ئ
 ەركىبىىيت ۇنالرنىڭھ ەبىلىلەرمۇقاتارلىق ق ۇيقانق ۇچاي ق ۇ دوغ ۈۋېن توغا  ي: ەسلەنم

باار  ۇرۇقالرئا ۇنۇرغان ۆۋىنىادەت ەبىلىلەرنىاڭقايسى ق ەرھ ۇنداقالش. ىدى ەقىسىمى ئىچىد
 ۇجى س ڭ ال ەن ن ڭيۈ جىئو  دا ۇلىن چي سۈبۈ الن   ۇيان الندى  ق: ەسلەنم. ئىدى

 «ەبىلەباشقا ق»ياكى  «ۇرۇقباشقا ئ»ئاتالمىش  ەنەباشقا ي ۇنىڭدىنب. ېگەندەكجورجى د
 ۇنالرنىااڭھ ەركىاا مىللىااي ت ۇرەككەپماا ۇنااداقب. ⑤ھىسااابى يااوق ئىاادى ەرنىڭمااۇدىكىل
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 ەنگەنلىكىنىىللەكبىرلىشىشااىدىن شاا ۋەئارلىشىشااى  ەبىلىلەرنىااڭق ۋە رۇقۇئاا ۇرغۇنلىغااانن
 ڭچو ېيىنك ۇنىڭدىنئ ۋە ڭگۇ تو ۆتۈرگەنباش ك ەبىلل ەنبىل ۇنالرھ. ېرىدۇئىسپاتالپ ب

 ۈرك تا ۇرا تا ۇرجاان ئوغان  سىيانپى  ج ۆتەرگەنشىمالىدا باش ك -ەنۇپج ۆللۈكنىڭچ
 ۇشاۇنداقم ەركىبىادىكىلەرنىڭمۇمىللاى ت ەرنىاڭەتلقاتاارلىق مىلل ڭغاۇمقىتاان  مو ۇيغۇر ئ
 .ۇئىسپات قىلىشقا بولىد ۇمچەقوش ۇنىڭغاب ەنلىگىنىئىك ۇرەككەپم

 ۇمجااامىئ» ۆزىنىااڭئىلخااانالر نانلىقىاادىكى تااارىخچى راشااىددىن ئ ەسااىردىكىئ-14
 ۋە< ۇلۇغئ> تاتارالر ناھايتى »: يازغان  ۇنداقم ەسىرىدەناملىق ئ( جىلىد -1) «ۋارىخپتا
تاتاار  ەبىلىلەرماۇق ۇرۇق بولغاچقا  تاتار بولمىغان باشقا ئا ۋەرسازا ۆرمىتىگەھ ڭشقىالرنىبا

تاتاار  ەنىاالي ۇ نامى تاتار بولسىم ۇلۇ ئ ۇالرنىڭئ ەرچەگ. ۇلۋاتىدۇا تونۇنياغد ەننامى بىل
ئاتااپ   ەنتاتاار ناامى بىال ۆزىمىزنىئ ۇلۇسالرئ ۇتاتار بولمىغان ب. ەلمەكتەئاتىلىپ ك ەپرد
باوالاليمىز   ەئىاگ ۇنغاائور ۋەرساازا ۆرمەتكەھا ۋە< ۇلۇغئ>  ۇلساقئارىسىغا قوش ڭتارالرنىتا
قاتااارلىق  ڭغۇتتااا ۇت ئونغاا ېاارەي تاتااار  جااااليىر  ئااويرات  ك قىھااازىر. ۇقارىشااىد ەپد
« ساائادىتى» ۇرۇقىنىاڭئ ۇنىڭئ ۋە ڭگىزنانچى ەممىسىھ ەبىلىلەرنىڭبولمىغان ق ڭغۇممو
نامى بار  ۋەئىسىمى  ۆزئ ەسلىدەئ ەممىسىنىڭھ ۇالرنىڭب. قالغان ۇپولب ۇمتايىنىپال موغ ەگ

ئىلگىاارى  ېكىنلاا ۇ بولسااىم ۋالغانپ ئاتىشااىەد ڭغااۇممو ۆزلىرىنىھااازىر ئاا ۇالرئاا. ئىاادى
 ۇالرنىااڭئ ۈناادەك ۈگااۈنكىھاااال ب. ەمە قىلغااان ئ ېتىااراپنااامنى ئ ۇباا ەندىااگ «ڭغااۇممو»
ناامىنى  ڭغۇممو ەمقارىماقتا  ھ ەپد ەۋەا تالرغ «ڭغۇممو» ۇرۇندۇنب ۆزلىرىنىئ ەۋالتلىرىئ

 ۇرغۇنلىغاانن وڭغاۇلالرم ەدىمكاىق ۈنكى چ. ەمە ئ ۇنداقئ ەھۋامئ ەمىليەتتەئ. قولالنماقتا
 ۇپ بولا ەرجىمىساىت ەنەم ۇقىرقىالريا)« ناال  ەبىلەئارىسىدىكى بىر ق ەتلىرىيايالق مىلل

 (.پتوردىنئا – ۋېتىلدىياكى چىقىر ۇلغىقوش ەرئىبارىل – ۆزس ەنقىسم
 ېلىمىزنىااڭئ ېاايىنك ۇالردىنئاا ۋە ۇنالرنىااڭھ ۆزىبىاار ئااابزا  ساا ۇباا راشااىددىننىڭ
 ېتنىاكئ ۋە ەكىللىنىشاىش ەتلەرنىاڭمىلل ۋىچىچاار ۆچمەنقايسى ك ەرشىمالىدا ياشىغان ھ

 ۇرەككەپلىكىنىما ەركىبىنىاڭمىللىاي ت ەمھ ەمەسالىكىنىبىرال نىم ئ ەرگىزمۇھ ەنبەسىنىڭم
 .ەئىگ ەقىممىتىگ نىشپايدىلى ىكەلگىلب ۈشىنىشىمىزدەچ

ئىسااىمالرنى  ېااگەند(  匈奴)«ھااون»  (猃 狁)«ەنيۈنشااىي»  (荤粥)«شااۇنيۈ»
 ۇشاىبول ۆزگىرىشاىنىام ئ ۆپكا ۋۇشانىڭنىم ناام بىار نىام تا ۈچئ ۇقىلغاندا  ب ەتقىقت
بىاار نىاام  ەتن ۈچئاا ەتدىاان ئىبااار( 猃)  «ۇڭشااىي»  (荤)«ۈنشاا» ۇلۇپمااۇب ۇمكىن ماا
 ەتاالن ەنئىشالىتىلگ ەقەتپ) ۇمكىنما ۇشىبول ۇلۇشىئوق نىم ۈچئونشىمىغان ئ ۋۇشنىڭتا

چىان   ۋە ېغىلىاقي ەنبىال ېتاىن «ۇڭشاىي» ۇنادىكىھ( ئونشاش بولمىغان ااا ئاپتوردىن
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 ېازراقت ېتىناىن «ۇنا» ۇزىادىكىناامى بولغاان غ ۇنالرنىاڭھ ەنسۇ م ەۋرىلىرىدەد ەنن
 ۆججەتلەردىكىھاا ەزچئىنگىلىا ەنبىال ۇالربا. ەرقلەنمەياادۇپ ەئاانچ ۇلۇشاىئوق ۇغانادىمۇئوق

Huns  دىكااى «Hunڭنىاا Xouos  ( ياااكىXouw )ېيىنكااىك ەمھ Huns  دىكااى «Hun »
 ەكىللەندۈرگەنمىللىتىنااى شاا ۇنھاا ەنم ۇڭالشااقاش. ڭئونشاااش ئاھااا ەممىسااىھ ڭنىاا

قاتاارلىق  ەنيۈنشي ۇيفاڭ گ ۇنيۈ س ەسلەپتىكىد ەڭئ ۇلۇسىئ «ۇنھ»ئاساسلىق قىسىم اا 
 .ەنقارايم ەپد ەلگەن قىلىشىدىن ك ەرەققىيت ۋە گىرىشىۆزئ ەدىرجىيت ەتلەرنىڭمىلل

 ۇنىرايا ېتااۋن ڭغۇلنىاڭھازىرقى ئىچكاى مو «ۆشۈكب» ەلگەنمىللىتى بارلىققا ك ھۇن
 ەد «ەركىرىسااىت ۇغراپىيەجاا»جىلااد  -28 «ەننااامەن». ەتىراپىاادۇرچوغاااي تاااغلىرى ئ ۋە

 ۋتوباا ڭغۇلنىاڭى موھاازىرقى ئىچكا) ڭناھىيىساىنى ۇيااڭئاايمىقى گ ۋۇياۈەن ەنگەنناتىرل
ااا  ەڭرىقاۇتىت ۇنجىتا ۇنالرنىڭھ« بالىق ۈمەنت»شىمالدىكى  ەربىيغ( ەرقىش ەھىرىنىڭش
سىياسااىي  ڭئىتتىپاقىنىاا ەبىلىاالەرق ۇنباشااچىلىقىدىكى ھاا ۇئاا ۋە ەڭرىقۇتىنىااڭت ۈمەنتاا
 ەسائۇمم ېگرىغااچ ەۋرىادەد ۈەنادىپادىشاھى ي ەنن ەربىيغ. ئىدى ەركىزىم ۆكۈمرۈنلىقھ

 -ئاوت ارىلىقتااچااقىرىم ئ ڭمىا ەربىگىاچەغ ەرقىدىنش ېغىنىڭچوغاي ت»: ىڭۇين ۋۇمكاتا
 ۇنئوقياا ياسااپ قوشا ەڭرىقۇتنىاڭت ۇرباات ەري ۇبا. ۆپكا ۋاالرھااي ۋايىماوم  ياا ۆپلەر چ

. دېاگەن«⑥ېارىيايلىتىادىغان ي ۋىلىرىنىچار -چىقا   مام ڭغاتاال -ۇالڭتوپاليدىغان  ب
 ۆپىيادىغانياشااپ ك ۇنالرنىڭھ ەتىراپىئ ېغىت چوغاي ڭغۇلدىكىھازىرقى ئىچى مو ېمەك د

 ۋۇزساىرتقا تاجاا ەمبازىساى ھ ۈنەرۋەنچىلىاكقاوم ھ ەربىايھ ەبىلل ەنبىل ۇنىڭماكانى  ش
 ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا ەر تاارىخىي نااتىرىل». قىلىشتىكى تاياانب بازىساى بولغاان

ىمىسااىنى بايااان ئاير ېگااراچ ەگلىكلەرنىااڭب ۇرۇنقىباا ۇاللىسااىدىنچىاان س ەنبىاال ۇنالرھاا
« ئىادى ېگىارداشچ ەنبىال ۇنالرھ( چىن ۋ جا ەن ي) ەگلىكب ەتتەچاغدا ي ۇش»قىلغاندا 

 ېغاىچوغااي ت ۋە ۇنىراي ېتاۋى ھازىرقى ن «ۆشۈكب» ۇنالرنىڭھ ۋاقىتتا ەينىئ. ېيىلگەند
 ەگلىكاىچىان ب ەگلىكى ب ۋجا ەگلىكى ب ەني ۈزلەڭلىكتىكىت ۇرابولغاچقا  ئوتت ەتىراپىدائ

 .ېگىرالنغانچ ەنبىل
 ەرچىققااان ي ېلىااپك ۇنالرھاا ەتىراپىنىااڭئ ېغااىچوغاااي ت ۋە ېتاااۋن ۇڭۇلنىااڭم ئىچكااى

 ۇرغۇنلىغاانبايقالغاان ن ۇنىادىنراي ڭغۇمئىچكى مو ۇيانيىلدىن ب 20 ېقىنقىي ەنلىكىنىئىك
 :ەسلەنم. ېرەلەيدۇب ەتتۈرۈپئ ەكائ ەبرلىرىمۇق ۇنھ

 ۋنڭبااالتا ەنۇبىادىكىج ەربىيغ ىڭۇنىننوش ڭمىيەنئايمىقى كا ۋيىلى ئىكىجا -1972
 ەبرىسااىق ۇنھاا ەئااالت ەنسااۇپم ەزگىلىااگەم ەساالەپكىد ەۋرىنىااڭد ېغىلىااقي ەنتىاادىنك

 .⑦بايقالغان
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 ۇنىادىنراي ۇچەيادېڭئال ەنۇبىادىكىج ەرقىيشا ۇنىنىڭنوش ڭمىيەنيىلى كا ۇش يەنە
 ەساالەپكىد ەۋرىنىااڭد ېغىلىااقي( شااىمالىدا ەرقىيشاا ېتىركىلااوم ۆتتاا ۋنوڭباالنىااڭتا)
 .⑧بايقالغان ەبىرىسىق ۇنئىككى ھ ەۋەت ەزگىلىگەم

 ېغىلىقي ەنتىدىنك ۈلوڭتەيشىمالىي قىسىمىدىكى ي ۇنىنىڭنوش ۇڭغاريىلى ج -1975
. ⑨بايقالغاان ەبرىساىق ۇنبولغان بىار ھا ەنسۇپئارىلىقىغا م ۇاللىسىس ەنن ەنبىل ەۋرىد

قىار  ەربىايغ ۇنىنىڭوشان ەشامەئارقاا بىرل ۇرايىلى باينىغوم ئايمىقى ئاويرات ئوتتا -1979
 ەبرىسااىق ۇنھاا ۈچئاا ەنسااۇپم ەۋرىااگەد ېغىلىااقي ىقىاادىنسااوم قىرغ ەرياسااىنىڭد ۇسااتايئ

 .⑩بايقالغان
شاااىمالىي قىساااىمىدىكى  ۇنىنىڭنوشااا ۇڭغاااارئاااايمىقى ج ۋيىلاااى ئىكىجاااا ۇشااا يەنە

 ەبرىسااىق ۇنھاا ۈچئاا ەنسااۇپم ەزگىلىااگەم ېيىنكااىك ەۋرىاادىنىڭد ېغىلىقااىي ۇپەندىنشااىگ
 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا) ەلتۈرگەناادىنك ەبىاارلىكك ۇڭگااونىج ۇاڭشااىخ چىاان. ⑾بايقالغااان

ھااازىرقى )نااى  «ەرلەربىاادىكى يەنۇج ەريانىااڭد» ەۋەتىااپئ ۇنقوشاا ېاايىنك( يىلااى -221
 ەمھ ۋالغاانتارتى( ەتىراپاىئاايمىقى ئ ۋئىكىجاا ەنۇبىادىكىج ېتاۋنىڭن ڭغۇلدىكىئىچكى مو

 ېيجىيااا  ب(ېغااىت ڭشااەنقى داچىھااازىر) ېغااىچوغاااي ت ۆتااۈپئ ەرياسااىدىند ۇاڭخېناا ەنەي
 ققاتاارلى( ۇنجىلغىلىق راي ەنۇبىدىكىج ېغىنىڭت ڭشەنشىمالى  داچى ېتاۋنىڭھازىرقى ن)

ئااتلىق  ۇننى ياسااپ  ھا «ېپىلىس ەددىچىنس» ەبىلل ەنبىل ۇنىڭش. جايالرنى ساقلىدى
 ڭەت ۇاللىساىگەچىان س ەڭرىقۇتت ۈمەنت. قىلىشىنى توستى ۈرۈشي ەنۇپقاج ۇنلىرىنىڭقوش

 ۇربات ەزگىلىدەم ەسلەپكىد ۇاللسىنىڭس ەنن. بولدى ەجبۇرم ۆچۈشكەشىمالغا ك ېلەلمەيك
 ۇنالرنىھا( يىلاالر -174~  209 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با)ان چاغدا ۇرغئولت ەنتتەت ەڭرىقۇتت
قاوم  ڭئاو ۋېلىاپ قايتىدىن تارتى ۇنالرنىشىمالىدىكى راي -ەنۇپج ېتاۋنىڭن ۈچەيتىپ ك

 ۇنالرغاااھ ەد «ەرلەري ەنۇبىاادىكىج ەريانىااڭد». قىلاادى ەۋەت رۇشااىغاۇباشق ڭبىلىكخاننىاا
 ۋىچلىقچااار ەبىلىسااىق ڭناننىاا ايااانب ەنبىاال ەبىلىسااىق ڭقااارام بولغااان ئالوبااان ناننىاا

 ۇاللىساااىس ەنن( يىلاااى -127 ەمىالدىاااي)يىلاااى  -2 ۈەنساااۇي ۋۇدىنىاااڭ ەنن. قىلااادى
قىلىااپ قااوغالپ  ۇپەغلاابايااان ناااننى م ەنئالوبااان نااان بىاال ڭچىاا ۋېااي ەركەردىسااىس

 ۋاز ېاتىمبىار ق ەنەي ەرلەردىاني ەنۇبىادىكىج ەريانىاڭد ۇنالرھا ەنبىال ۇنىڭشا. چىقاردى
 ۇفاڭساا ۇنالرداراياا ەنۇبىاادىكىج ەريانىااڭد ۇاللىسااىس ەنن. بولاادى ۇربااەجم ېچىشااكەك

 ۇنىڭدىنشاا. قىلاادى ۇداپىئەماا ېلىپساا ەلئەلەرنااىق -ەھەرقىلىااپ  شاا ەسااىائااايمىقىنى ت
مىالدىيىادىن )يىلاى  -5 ۈەنساۇي. ئامالساىز قالادى ۋېلىشقتارتى رلەرنىەي ۇب ۇنالرباشالپ ھ

 ۇنزور قوشاا ەنەي ېرىاادىني ېااگەند ۋچۆگااا ۇفاڭنىڭساا ڭچىاا ۋېااي( يىلااى -124 ۇرۇنقىباا
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 ڭقوم بىلىك ناننى ڭئو ېچىدەكىرىپ  ك ەپچاقىرىم ئىچكىرل 700~  600باشالپ شىمالغا 
 ەتااكەنك ېچىااپق ۇزيااالغ ۆزىن ئاائااوك قااوم بىلىااك نااا. ئالاادى ۇھاسااىرىگەئوردىسااىنى م

 ەنەي ڭچىا ېيسا( يىلاى -6 ۈەنساۇي)يىلى  ېيىنكىك. ناھايتى زور چىقىم تارتتى ۇ بولسىم
 ۆللۈكنىڭچ ۆكۈمرانلىرىھ ۇنچاغدا ھ ۇب. ئالدى ەسىرگەئ ەمنىئاد ۇرغۇنن ۆتۈپئ ۇجۇمغاھ
 ۇاللىسىنىڭس ەنن ەردەي ۇب ەنلىكىنى ئىك ېقىنناھايتى ي ۈزلەڭلىككەت ۇرائوتت ەنۇبىنىڭج
 ەسااكەت ۇرۇشاانىڭت ەردەي ۇبىلىااپ  باا ەنلىكىنااىناھااايتى زور ئىك ېسااىمىنىڭب ەربىاايھ

 ۇنالرنىاڭھ) ۋشاىننىڭجا ۆرەتا ۆڭكاۈئ ەن بىال ۇنىڭشا. قىلادى ېاتونتايدىغانلىقىنى ھ
 ەنن ۆتكىلىاپ ي ەشاىمالغابارىچ ەتنىاڭئىمكانىي ۆتاۈپئ ۆللۈكتىنچ ڭچو»( كىچىك نانى

 ۈشااۈپچ ەنۇپقااايااوقىتىش  ج ەنبىاال ەمچارچىغاناادا پ الرۇئاا ۇرۇپ ئااازد ۇنلىرىنىقوشاا
باشااالپ  ڭدىننىۇشاا. قىلىناادى ۇبااۇمق ەنتااىپ« ساااقلىنىش ېقىنلىشىشااتىني ېگىرىغاااچ
 ۇالرنىڭئ ۇنلىرىقوش ۇاللىسىس ەنن ېكىنل. ېكىندىشىمالغا چ ۈچىئاساسىي ك ۇنالرنىڭھ
 -119 ۇرۇنقىىن بامىالدىيىاد)يىلاى  -4 ۈەنشاوي. قاوغالپ بااردى ەشاىمالىغىچ ۆللۈكنىڭچ

 ەنبىاال ۇنلىرىنىلالنغااان قوشاا» ەڭرىقااۇتت ۇرۇشااتاشااىمالىدىكى ئ ۆللۈكنىااڭچ( يىلااى
. ەتتاىك ېچىاپق ېڭىلىاپي ۇرۇشتائ ەنىالي ۇ بولسىم «ۇرغانساقالپ ت اشىمالىد ۆللۈكنىڭچ

ھااازىرقى  ېغااىت ۇيااانب) ەلئەسااىگىچەق ۋشااىنجا ېغىاادىكىت ۇيااانتاااكى ب ڭچىاا ۋېااي
 ۇيانبولسا ب ەلئەسىق ۋشىنجا ۆلىگى بىر ب ەنۇبىدىكىج غىنىڭېنانگاي ت ڭغۇلىيىدىكىمو
 ۆللۈكنىاڭچ ۇچۈبىڭماۇاقىتتاا   نۋبىار  ەنبىال ۇنىڭشا. قاوغالپ بااردى( ەتىراپىدائ ېغىت

ھاازىرقى ) ېغاىت ۋجۈيۈشاەنتااكى ال ۇنىقىلىاپ  ئا ەغلاۇپم ڭشىمالىدا سوم قاوم ناننىا
 ۇياانق ۋە( شاىمالىدا ەربىايغ ۇنىنىڭنوشا ېشاىكنىڭئايمىقى ك ۋۋۇداجا ۇڭغۇلنىڭئىچكى م

 ۇنالرھا ېايىنك ۇنىڭدىنشا». قاوغالپ بااردى( ەتراپاىئ ېغىنىاڭت ڭجۈيۈشاەنال) ېغىغىچەت
باشاالپ  ۇنىڭدىنشا. ⑿« ئوردىسى قالمىدى ەنۇبىداج ۆللۈكنىڭچ ېتىپ ك ېچىپق راققايى
 ۆللۈكنىاڭچ ېكىنىپ چ ەڭگۈگەماكانىدىن م ۆشۈكب ۇالرنىڭئ ەركىزىسىياسىي م ۇنالرنىڭھ

 .ۆتكەلدىشىمالىغا ي
. ئىاادى ۇنراياا ۇراقالشااقانتوپلىشااىپ ئولت ۇنالرھاا ەساالىدىالئ ۇشااىمالىم چۆللۈكنىااڭ

ئاساسلىق قىساىمى  ۇنالرنىڭئىلگىرى ھ ۆتكىلىشتىنشىمالغا ي ەركىزىسىياسىي م ۇنالرنىڭھ
 ۆللۈكنىاڭچ ېيىن ك ۆتكەلگەندىنشىمالغا ي ەركەزسىياسىي م ۇپ بول ەنۇبىداج ۆللۈكنىڭچ

 ەركىازىم ەتپائاالىي ڭئاساسالىق قىساىمىنى ۇالرنىڭئ ۇپمۇبول ۇنالرنىڭ ي قىسىمى ھشىمالى
 ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ ۇرلىرىاادائوتت ەسااىرنىڭئ -1مىالدىيىاادىن ئىلگىركااى . قالاادى ۇپبولاا
ھاازىرقى  ۇنالرھا ۇرغۇنلىغاانن ېايىن بولغاندىن ك ەمئ ۇاللىسىغاس ەنن ەربىيغ ۇشانجىخ
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 ۋىچىلىقچاار ڭناان شاانىنى لەۋساوم قاوم  ەتراپاىساى ئناھىيى ۇتوقتا ڭغۇلنىڭئىچكى مو
ھاازىرقى  ەزگىلىدەم ەسلەپكىد ۇاللسىنىڭس ەنن ەرقىيش  ⒀ئايالندى ۇنىغاقىلىدىغان راي

  ⒁ئايالنادى ۇنىغااقىلىادىغان راي ۋىچىلىقچار ڭشىلىنغوم ئايمىقى سوم قوم ئىجىز ناننى
 ڭباااتىا ناننىاا ۈكەنئاا ڭچىقارغااان ئااو ەلتااۈرۈپك ۆلۈنۈشااىنىب ەئىككىسااىگ ۇنالرنىااڭھ
شاىمالىدا  ەددىچىننىڭكونا سا ڭغۇلدىكىھازىر ئىچكى مو ۇنىمۇراي ۋىچىلىقچار ەسلىدىكىئ

 ەرياساىنىڭد ەنيااڭشاىمالدىكى ن ۆلكىساىنىڭئ ېبىاين ەرقتەش ېتاۋغىچە ن ەرپتەغ ۇپ بول
 .⒂ئىدى ۇنالرغىچەراي ەربىدىكىغ

 
 :ئىزاھالر

 
 «ەناااتىر ەققىاادەئاقساااقام ھ ڭچااو ەشب»جىلىااد  -1 «ەرتااارىخىي ناااتىرىل» ①

 .«ەزمىلىرىن ەپەرس»   «ەزمىلىرىن ەيۋېيش. نەزمىنامە②»
 .«ەزمىلىرىن سەپەر③»
......... » »ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا»جىلاد  -110 «ەرنااتىرىل تارىخىي④»

تاوپ  -تاوپ ۆپىنچەكا. ئالادىغا ئاقسااقىلى باار ۆزئ ڭقايسىسىنى ەرھ. قىلغىالرغا تارقالغان
 «ەنناامەن» ⑤. ېايىلگەند «ېتەلمەيتاىبىرلىشىپ ك ۇ لېكىنبولسىم ۇراقالشقانولتئ ۇپبول
 ەنااۇبىيج»جىلااد  -89 «ەننااامەن ېيىنكااىك»   «سااەقىس ەققىاادەھ ۇنالرھاا»جىلااد  -94
 ەققىادەھ ۇنالرشاىمالىي دىاالر ااا ھا»جىلاد  -97 «ەجىنناام»  «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ

جىلااد  -23 «ۋېينااامە»  «ەناااتىر ەققىاادەھ ۇنسااۇنم ۇرچىجاا»جىلااد  -129   «ەقىسساا
. «ەقىسسا ەققىادەھ ۇزلىرىرى غا»جىلاد  -98 «ڭنامەسو»  «ەرجىمھالىت ۇكۇرېننىڭلي»
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن» ⑥

ئىلمىاي  ېئولوگىيەئاارن»  «ەبرىلىارىق ۇنھا ۋنوڭبااالدىكىتا»: ۇاڭجىنگا ەنتي ⑦
 .سان -1يىلى  -1976« ژورنلىرى
 ۇنبايقالغاان ھا ەيېڭادىنئالوچ ڭغۇلادىكىئىچكى مو»: ىنۇشگوس ۇاڭجىن گ تيەن⑧

ئىچكااى  ⑨. سااان-4يىللىااق  -1980« ئىلمىااي ژورنىلااى ېئولوگىيەئااارن»   «ەبرىلىاارىق
 ۈلوڭتەياادىني ۇنىدىكىنوشاا ۇڭغااارج ۇمئىچكااى موغاا»: قىلغااان ېالنئاا ۇزېيىماا ڭغااۇممو

. ساان -2للىاق يى -1977« ژورنىلاى ىايئىلم ېئولوگىيەئارن  «ەبرىلىرىق ۇنبايقالغان ھ
« يادىكاارلىقلىرى ەدەنىيەتم  «ەبرىلىرىق ۇنھ ۇستايدىكىقىرئ»: ڭمىڭجى ڭتاال  ليا ⑩

 .سان -7يىللىق  -1980ژورنىلى 
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قىااالن  ېالنپااونكىتى ئاا ەتيادىكااارلىقلىرى نىاازم ەدەنىاايەتئايماااقلىق م ۋئىكىجااا ⑾
ژورنىلااى « يادىكااارلىقلىرى ەدەنىاايەتم»  «ەبرىلىاارىق ۇنھاا ۇپەندىكىشااىگ»: قىلغااان

 .سان -8يىللىق  -1980
 ۋە ڭچىا ۋېاي»جىلاد  -111  «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرتارىخىي نااتىرىل» ⑿
 .«ەرنىمھالىت ۇننىڭسانغ ەۋەندازقىران چ
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن» ⒀
 .«ەرجىمھالىت ۇڭنىڭر ەيج»جىلد  -20 «ەننامەن ېيىنكىك» ⒁
 .«ەقىسس ەەققىدھ ۇنالرھ. ەننامەن ېيىنكىك» ⒂
 

 
 ۇنىڭئ ۋە ەسىجامائ ۇرۇقداشلىقئ ۇنالرنىڭباپ ھ -2

 قىلىشى ەرەققىيقاراپ ت ەمئىيىتىگەج ۇللۇقق 
 

. قىلغاان ەشكىمئىتتىپاقىنى ت ەبىلىلەرق ۋە ەبىلەق ۇرۇقداشئ ۇرۇنالرناھايتى ب ھۇنالر
ھاايتى نا ەنىاالي ەبىلىالەرقايساى ق ەرئىتتىپاقىغاا قاتناشاقان ھ ەبىلىالەرچاغادا ق ۇش ېكىنل

 ۇنالرھاا»جىلااد  -110 «ەرتااارىخىي ناااتىرل». ئىاادى ۇراقسااىزئىنتااايىن ت ۇپ تارقاااق بولاا
تااارىخىنى بايااان قىلىااپ   ەزگىلىاادىكىم ەساالەپكىد ۇنالرنىااڭھ ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ
 ڭبولغان مىا ۈمەنگىچەتارتىپ تاكى ت( ەجدادىئ ۇنالرنىڭھ ۋايەتلەردىكىرى) ۈنۋېيدىنچ»
ئازىيىااپ ناھااايتى تارقاااق  ەزىاادەب ۆپىيىااپ ك ەزىاادەب رۇالئاا ەريانىاادا يىاام ج ەچااچەن

 ڭئىتتىپاقىنىاا ەبىلىاالەرق ۋە ەبىاالەق ۇرۇقااداشئ ەمد ۇباا. ەنگەنناااتىرل ەپد« جايالشااقان
 ەڭرىقاۇتت ۇنجىساىت ۇنالرنىاڭھ ەمماائ ۇ ئاالمىتى بولسىم ەنلىكىنىڭئىك ۇراقسىزئىنتايىن ت

 ۇرۇقداشالىقئ. ئىادى ەھابەرر ەنلىاگئىتتىپااقى ئورتااق تىك ەبىلىلەرق ەڭرىقۇتت ۈمەنااا ت
لىنىدىغان  ۇغغۇشا ەنبىل ەپچىقىرىشئورتاق ئىشل ۇنالرپارچىلىنىشتىن ئىلگىرى ھ ەشكىلىت
 ەۋجااۇتم ېكىپىالتاتىسااىيەئ ۇلااۇمز ۋەقىلىاادىغان  سااىنىپ  ەقسااىمت ەڭت ەھسااۇالتالرنىم

دىيىادىن مىال ەكلىدەشا ۇرماۇشنىام ت ۇبا. ياشاايتى ەھالىتىد ەبولمىغان ئىپتىدائىي جامائ
 .باشلىدى ۇشقابول ۆزگىرىشئ ەلگەندەك ەسىرگەئ -3 ۇرۇنقىب

قااورالالر  ۆمااۈرت ەينىاادەك -ئالاادى ەسااىرنىڭئ -3مىالدىيىاادىن ئىلگىركااى  ھااۇنالر
 ۇنھاا ۇشقوياا ەدەمق ەدەنىيىااتىگەقااورالالر م ۆمااۈرت. قوياادى ەدەمق ەۋرىااگەد ەدەنىيىتااىم
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. ۆتاۈردىك ۇقىرىي ەرىجىدەزور د ىەۋىيىسىنس ۈچلىرىنىڭك ەپچىقىرىشئىشل ەمئىيىتىنىڭج
 ۋىچىلىقچااار ۆچمەنكاا ۇنالرنىااڭلىااپ چىقىااپ  ھېك ەھسااۇالتم ېشااىنچەئ ەن بىاال ۇنىااڭب

 ۇنىڭدىنشا. ېزلەتتاىت ۆزگىرىشنىئ ەئىگىلىكك ەككەئىگىلىكتىن ي ېكتىپكولل ڭئىگىلىكىنى
 ۇمكىنچىلىگىماا ۆزگىرىشئاا ۈلااۈكچىلىككەم ۇسۇسااىين ۈلۈكچىلىكنىااڭم ۇمىيباشااالپ ئوماا

 ەسلىدەپ قىشقىا بولغان  ەشەكن -ەمي ۇپمۇبول ۋىچىلىقتا چار ەن ئالدى بىل. ۇلدىۇغت
 ۋىنىچاار ۆلەمادىكىك ڭچاو ېقىشبا ۋىنىچاار ۆلەمادىكىك ەكقىلغاندا كىچىكر ۋىچىلىقچار

 ۇالرنىئا ۈچاۈنقوغاداش ئ ۋە ۆپەيتىشكا ۋىالرنىچاار. باققانغا قارىغاندا ئاساان تونتاايتى
قىلىشااىنى  ۋىچلىقكوللىكتىااپ چااار ەتنىااڭجامائ ۇباا. ىەتتااتااوغرا كىل ېقىشااقائايرىااپ ب

قالسا   ۇنىڭدىنئ. ۆزگەرتتىقىلىشىغا ئ ۋىچىلىقتارقاق چار ائىلىلەرنىڭئ ەككەي ەيدىنپەيپ
. باوالتتى ۇرۋالغىلىئالماشات ۋەئاايرىغىلى  ۋالغىلى ئاساان ئىگىلىا ەسلىدىنالئ ۋىچىالرنىچار

بىار  ۋىچىالرچاار ەئىگىلىكىد ۋىچىلىقچار ۆچمەنك ۈرىدىغاني ۆچۈپقوغلىشىپ ك ۇئوت  س
 ۇالرنىڭئ ۋە ەبىلىلەرنىباشقا ق ەرەپتىنبىر ت شۇغۇلالنسا  ەنبىل ەپچىقىرىشئىشل ەرەپتىنت

 ۈلۈكچىلىكنىاڭم ۇسۇساىيبولغاان ن ۋىالرغااچار ۇماۇب. قىالتتاى ڭتااال-ۇالڭبا ۋىلىرىنىچار
 ۋىاادارچار. بااار  ۋىسااىچار ۈلااۈكچىلىكتەم ۇسۇسااىين. پاياادىلىق ئىاادى ېشىشااىغائ ەمەلااگەئ
تاوپىنى  ۋاچاار ۇبا. ۆلەتتىب ۆڭۈمك كەكرەب ەرەققىياتىغات ڭئىگىلىكىنى ۇسۇسىين ۆزىنىڭئ

 ۈچىنچىااادىن ئ. ېڭەيتەتتاااىباشاااقا باااايلىقالرنى تاااوپالش ئىمكاااانيىتىنى ك ۋە ۆپەيتىشكااا
قايسااى ئىگىلىااك  ەرھ ەمئىيەتتىكااىج ۈكسىلىشااىي ەنىمااۇي ۈچلىرىنىااڭك ەپچىقىرىشئىشاال

 ۋىچىىقئاساسااالىق ئىگىلىاااك بولغاااان چاااار ۇپماااۇبول. ۈكساااەلدۈردىي ۇتارمااااقلىرىنىم
 ەپچىقىرىشااىئىشل ۇنالرنىااڭھ ۋاقىتتااا ۇباا. ۋاجىالناادىئاساسااتا مىسلىسااىز را ەساالىدەدىكىئ
 ۇبا. ەلتاۈردىبارلىققاا ك ەھسۇالتالرنىمۇم ېشىنچائ ەنەي ەلكىقالماستىن  ب ەمىنلەپالت ۆزىنىئ
ئىقتىسااادىي  ۇناسااىۋىتىنىڭقىلىاانىش م تاتىسااىيەېكىسپىالئ ۋەقىلىااش  ېكىسپىالتاتىسااىيەئ

 ەتىنىاڭئىپتىادائىي جامائ ۇنالرنىاڭھ ەنبىال ۇنىڭب. ەلتۈردىدانغا كەيم ەرتىنىئالدىنقى ش
ساااىنىپقا  ەگىشاااىپئ ېلىشاااىگەبارلىققاااا ك ۈلۈكچىلىكنىاااڭم ۇسۇساااىيئىچكاااى قىساااىمىدا ن

 .باشالندى ۆلۈنۈشىمۇب
 ۇنالرنىااڭھ ەينىاادە ك -ئالاادى ىڭەسااىرنئ -3مىالدىيىاادىن ئىلگىرىكااى  تەنمىاانەن

ئاسااا  قىلغااان  ەرنىئااائىلىل ەكااكەبااار ي ۋىسااىچار ەنسااىيش ەسااىدەجامائ ۇرۇقداشاالىقئ
 ەياادانغام ڭنىاام كىچىااك ئىگىلىكنىاا ۇباا. ەلاادىك ەياادانغاكىچىااك ئىگىلىااك م ۇسااتەقىمم
 ۆللۈكنىااڭچ. ئويناشااقا باشاالىدى ىنااىپااارچىالش رول ەسااىنىجامائ ۇرۇقداشاالىقئ ېلىشااىك

بولغاان  ەئەللاۇقت ەساىرلەرگەئ -3   -2مىالدىيىدىن ئىلگىرىكاى  ېزىلغان دن قشىمالىدى
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 ۇالرنىاڭئ ەمھ ەبارىلەرق ڭچاو. ۆپكا ۇياۇمالرب ەچىن ەمدەئىچىدىكى ھ ەبرىلىرىنىڭق ۇنھ
 ەشاكىلىنىڭىق تۇرۇقداشلچاغدا ئ ۇب ەبرىلەردىنناھايتى ئاز ق ۇيۇمالرب ەمدەنپەھ ېنىدىكىي

 ۆرۈۋېلىشاقاك ەنئاشاكارالنغانلىقىنى روشا ۇقتولا ەرقىنىڭپ كەمبەغەللىپارچىىنىپ  باي  ك
 ۇرۇقداشالىقئ ەرلەرقىلىادىغان ي ۋىچىلىقچاار ۋە ەيدانىم ۋىچىلىقچاغدا چار ۇب. ①ۇبولىد
 ەساااىنىڭجامائ ۇرۇقداشااالىقئ ەرلەرقىلىااادىغان ي ۋىچىلىقچاااار ۋە ەيااادانىم ۋىچىلىقچاااار

 ۇڭا شا. ئىگىدارچىلىقىدا بولغان ەرنىڭىلئائىل ەككەبولسا ي ۋىالرچار. بولغان ىقىدائىگىدارل
 ۈلۈكچىلىاكم ۇمىيبولغاان ئوما ەرلەرگەقىلىادىغان ي ۋىچىلىقچاار ۋە ەيادانىم ۋىچىلىقچار
 ەۋرىادىكىد ۇبا ەشتۈرۈلۈشاىنىبىرل ۈلۈكچىلىكنىاڭم ۇسۇساىيبولغاان ن ۋىالرغااچار ەنبىل
 .ۇبولىد ېيىشكەبىر ئاالھىدىلىكى د ڭنىەسىجامائ ۇرۇقداشلىقئ ۇنھ

 -ئالاادى ەسااىرنىڭئ -3مىالدىاادىن ئىلگىرىكااى  ەسااىجامائ ۇرۇقداشاالىقئ الرنىااڭھۇن
 ەگىشااىپئ ېلىشااىگەبارلىققااا ك ڭئىگىلىكىنىاا ۇسۇسااىين ەرنىااڭئائىلىل ەكااكەي ەينىاادەك

 ەزالىااارىئ ۇرۇقئااا ۋە ەرقايساااى ئاااائىلىل ەرھ ېكىنلااا ۇ پارچىلىنىشاااقا باشااالىغان بولساااى
 ۋىچىلىقچاار ۋە ەيدانىم ۋىچلىقولغان چارب ىكاپالىت ۇھىمم ۇرمۇشىنىڭت ەپچىقىرىش ئىشل

. ۇراتتىئارا زىب باغلىنىپ تا -ۆزئ ەۋەبىدىنس ەشئورتاق ئىگىل ەنىالي ەرلەرنىقىلىدىغان ي
 ۆچاۈپقوغلىشاىپ ك ۇسا -ئوت» ۇنالرھ ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»
 ۇنىڭاداب ۇپ بولا نەنگەنااتىرل ەپد« ئاايرىم ئىادى ەرلىارىي ڭقايسىسىنى ەرھ ۈرسىمۇ ي
 ۇمىيئوما ۇرۇقنىاڭبولغاان ئ ەرلەرگەقىلىدىغان ي ۋىچىلىقچار ۋە ەيدانىم ۋىچىلىقچار ەمد
 .بايان قىلىنغان ۈلۈكچىلىكىم

 ۇجۇمىاادىنھ ۋىچىلىققوغااداش  چااار ەتەرلىكىنااىبىخ ۇرۇقنىااڭنىاام باااغلىنىش ئ بااۇ
ئىپتىاادائىي  ۋاقىتتااا بىاار  ەنبىاال ۇنىڭشاا. ساااقلىنىپ قالغااان ئىاادى ەۋەبلىكقوغااداش ساا

 ەريانىادا ج ەكىللىنىشاىش ڭساىنىپنى ۋەپارچىلىنىشاى  ۈزۈمىنىڭت ەسىجامائ ۇرۇقداشلىقئ
 ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرنااتىرىل خىيتاارى» ۇددىقىلىشى ن ۇرۇشىئ ۇالڭچىلىقب
 ۇنالرنىاڭھ ېيتىلغىنىادەك ئ ەپد« ئىش ئىادى ەتتىكىئاد ۈچۈنئ ۇنالرقىلىش ھ ۇرۇشئ»

 ەنەي ەلكاىزىب بىرلىشىپ قالمااي  ب ۇالرئ ۇڭاش. ئايلىنىپ قالغان ئىدى ەسپىگەدائىملىق ك
 ۋە ېڭىشاىم ۇشاقارۇنالىغاان چاغادا ئ ۇالرنىاڭئ ۇئىادى  با ەشاكىللەنگەنت ۇپبول ۇشۇنق

بىاار  ەنەي ەسااىنىڭجامائ ۇرۇقداشاالىقئ ۇنالرنىااڭھ ۇڭا شاا. قاتنىشىشااغا قواليلىااق ئىاادى
تارىخى ». ئىدى ەشكىالتت ەربىيھ ەمھ تى ەشكىالت ەپچىقىرىشئىشل ەمھ ۇئاالھىدىلىكى ئ

بولغانادىال  ەكئوقيا تارتقىد ېتىپي ۇرامىغاق ۇنالرھ»: دە«ەقىس ەققىدەھ ۇنالرھ ەر ناتىرىل
 ۇقاتنىشااتتى  با ڭغااتاال-ۇالڭچىقىاپ با ەڭاگەج ۋاقتىادا ۇرۇشبوالتتى  ئا ەسكەرئ اتلىقئ
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 ۋىچىلىقچاغالردا چار ەتتىكىدئا ۇالرنىڭئ ۇب. ەنگەنناتىرىل ەپد« ئادىتى ئىدى ۇالرنىڭئ
قاتنىشاىدىغانلىقىنى   ەڭاگەج ۋاقتىلىرىادا ۇرۇشئ ەچۈرسە ك ۇرمۇشت ەنبىل ۋچىلىقئو ۋە

 ەكىااائ ەشااتۈرۈلگەنلىكىنىبىرل ەشااكىلىنىڭت ەربىاايھ ەنلى بىاالەشااكىت ەپچىقىرىشئىشاال
 ۇچىئىگىادارلىق قىلغا ەنىاڭجامائ ەشكىمت ۇنداقب»ماركىا  ەقتەھ ۇب. ەرگەنب ەتتۈرۈپئ

 .ېگەند «②ەرتبىر ش ۇرۇشىدىكىت ۇلۇپب ەۋجۇتم ەنساالھيىتى بىل
بىاار نىاام قانداشاالىق ئاساسااىدا  ەسااىلدىنالئ ەشااكىالتىت ۇرۇقداشاالىقئ ھۇنالرنىااڭ

 ەيااداپ ڭپارچىلىنىشااى  سااىنىپنى ەنىااڭجامائ ۇرۇقداشاالىقئ ۇپ بولاا ەشااكىالتت ۇرۇلغااانق
 ۇشاىبول ۇرەككەپم كىبىنىڭەرت ۇرۇقچىققان ئ ېلىپك ۆپىيىشىدىنك ۇرۇشنىڭئ ۋە ۇلۇشىب

 ۇمكىنماا ېلىشساااقالپ قاا ۇناسااىۋىتىنىقانداشاالىق م ۇرۇقتىكىلەرنىااڭئ ۇراقساىزلىقىدىنت ۋە
زور  ەملىرىمۇئااد ۇرۇقنىاڭباشاقا ئ ەئىچىاگ ەشكىلىنىڭت ۇرۇقئ ەنئالدى بىل. ئىدى ەمە ئ
 ۈرلەر ۈشاچ ۇنگىرالر ھا ۇباانالر ئال ۋچىالر يا ۇڭگۇسالر ت: ەسلەنم. ۇشۇالتتىق ۈركۈمدەت
 ەناازۇالرن ۋە ڭالرچىيااا ۇقالر رتلااۇي ەربىاايغ ۇيسااۇنالر قىرغىاازالر  شااىنلىالر  ئ ڭلىڭااالر د
 ۇتلەقما ۇپ تارقالغاان بولا ەرگەئاائىلىل ۋە ۇرۇققايساى ئا ەرھ ەنئاساس ۇالرب. ېگەندەكد
قىلىنااتتى  ۇباۇمق ەزالىقغاائ ۇرۇقبولسا  ئاز سااندىكىلىرى ئا ۇرغانت ۇللۇقتاقىسىمى ق ۆپك
 ۇرۇقر ئاااۇرۇشاااالئ ەغلۇبىيەتلىاااكم ۇپماااۇبول ۇرۇش ئااا ېتىملىاااقق ەرقالساااا ھ ىنۇنىڭااادئ
 ەلتاااۈرۈپك ېتىشاااىنىتارقىلىاااپ ك ۋەيارلىنىشاااىنى  ۆلۈشاااىنى ئ ۆپلەپكااا ەزاللىرىنىاااڭئ

: ەساااىلەنم. ۇچرايتتىئااا ۇزغۇنچىلىققااااب ېغىااارئ ەساااىجامائ ۇرۇقداشااالىقچىقارغاچقاااا  ئ
 ۇاللىساااىس ەنن ۋمىقاااو ڭىاااقاااوم بىلىكخانن ڭيىلاااى ئاااو-124 ۇرۇنقىمىالدىيااادىن بااا

 ېچىپق ۇزيالغ ۆزىقوم بىلىكخان ئ ڭغاندا  ئوۇچرىئ ۇجۇمىغاھ ڭنىڭچى ۋېي ەركەردىسىس
 ۇرۇقئا ەچچەئون ن ۋەزىپىسىدىكىكىچىك نان  ېتىپ تارقىلىپ ك ۇشۇنىئاتلىق ق ېتىپ ك

 ۇرۇقئاا ۈشااۈپچ ەسااىرگەئ ەزاللىاارىئ ۇرۇقئايااام ئاا-ەرئ ۆپكاا ڭاادىنمى 15 ۋەئاقساااقىلى 
 ۋېي ەڭرىقۇتت ېچىغسەيىلى ئ-119 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب ەنەي. ەتكەنتارقىلىپ ك يۈتۈنلەپ

 ۇھاساىرىنىم ەنبىال ەساكەرئ ۈزيا ەچاچەبولغانادا ن ەغلاۇتم ۇرۇشاتابولغاان ئ ەنبىل ڭچى
ئارلىشاىپ  ەنبىل ۇشۇنلىرىق ۇاللىسىس ەنقاچالماي قالغانلىرى ن ەتكەن ك ېچىپق ۇزۇپب
 ەتاتەي ۋمىادىنمۇقو ڭساوم قاوم بىلىاك ناننىا قىتتاا ۋابىار  ەنبىال ۇنىڭش ۇرىۋەرگەن ت
 ېلىنغااان ئ ەسااىرگەئ ۋە ۆلتااۈرۈلگەنئ ەرپىاادىنت ۈبىااكچ ۇناا ەمئاااد ۇقئااارت ۈمەناادىنت

 ېغىاارىئ ېخىمااۇت. ەتااكەنقااليمىقانلىشااىپ ك ۈتااۈنلەيپ ۇرۇقئاا ېتىااپك ېچىااپقالغااانلىرى ق
 ڭمىاا 200 ىڭۇيسااۇنالرنئ ەنبىاال ۇاللىساىس ەنيىلااى ن-71 ۇرۇنقىمىالدىياادىن باا ۇكى شا

 ۇاللىسااىنىڭس ەنن ۇنالرھاا  قىلغاناادا ۇجااۇمھ ۇنالرغاااھ ۇنىقوشاا ەشاامەكىشااىلىك بىرل
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 ۋىلىرىنىچااار-مااام ېااتىلەپ ي ۈرىلىرىنىچاا-ېاارىق ڭالپئااا ەلگەنلىكىنااىك ۇشااۇنلىرىنىڭق
 ۇرۇققااليمىقانچىلىقىاادا ئاا ۇرۇشنىاام ئاا ۇباا. ەتااكەنك ېچىااپيىراققااا ق ەياادىگىنىچەھ
 ۋمىادىكىلەرقو ڭقاوم ناننىا ڭئاو. ئىادى ۇقەرەرما ېتىشاىكقااليمىقانلىشاىپ  ەشكىلىنىڭت

 ۇچرىغانادائ ۇجۇمىغااھ ۇنىنىڭقوشا ەشامەبىرل ۇيساۇنالرنىڭئ ۋە ۇين ڭچا ەگچىرىكچى ب
 ېشاااى ب ڭمىااا ەگ ئاتااااقلىق ناااانلىرى  كااااھب ەلىكىساااى م ەڭگىساااى ي ەڭرىقۇتنىاااڭت
ئات  كااال   ۇقئارت ڭدىنمى 700 ۈشۈپ چ ەسىرگەئ ەمئاد ڭمى 39قاتارلىق  ەركەردىلىرىس

-ۋاچاار ەتاكەنتارقىلىاپ ك ۋە رالنغاانالريا-ۆلگەنئ ېلىنغان ئولجا ئ ۆگەت ۋە ېچىرقوي  ق
. ③ەتاكەنك ۆساۈلۈپب ېكىادىنچ-چااك ەساىجامائ ۇرۇقداشالىقبولغان  ئ ېسابسىزمالالر ھ

دائىاام  ەھااۋالالرئ ۇنااداقب ۋاقتىاادا ۇرۇشمىسااالالر ناااال   ئاا ەچااچەبىاار ن ۇقىرىاادىكىلەري
 ىقتىن بولغااانل ۇسااتەھكەمم ۇرۇلمىسااىق ەشااكىلىيت ۇرۇقنىااڭئ ېكىن لاا. اتتىۇرتاا ۆرۈلااۈپك

 ەسالىگەئ ۋەناھاايىتى تىازال توپلىشاااليتتى  ەنەي ېيىنك ۇزغۇنچىلىقتىنب ۋەقااليمىقانچىلىق 
 ەملىرىنىئااد» ۆتمەيالئا ۇزۇنئا ېتىاپك ېچىاپق ەڭرىقاۇتت ېچىغسەئ ەسلەن م) ېلەلەيتتىك

تارقىلىااپ  قااليمىقانلىشااىپ  ەزاللىاارىئ ۇرۇقئاا دىكىەسااىلئ ەممااا  ئ(«قايتااا توپلىغااان
 ېااايىنك. ېتەتتاااىھاااالالردا قااليمىقانلىشاااىپ ك ۆپكااا ەركىباااىت ۇرۇقنىاااڭئ ەتكەچاااكە ك
 ۋە ەبرىساتانلىقىق ۇرۇقئا ېلىاپ سااقلىنىپ ق ەھەتاتىنج ەكىمشا ەشاكىلىت ۇرۇقداشالىقئ
 ۈزۈمىگەش تااسااىرتتىن نىكاااھلىنى ۇرۇقنىااڭئ ۇپ بولاا ەۋجااۇتم ۇرۇنقىاادەكالنااامى ب ۇرۇقئاا
 ۇرۇقئاا ېستىمىسااىدىكىقااان س اپساا ەقىقىاايھ ەممااائ ۇ قىلىنغااان بولسااىم ەرىئاااي ەنىااالي
تااكى  ەھەتتىنج ەكىمش ەشكىلىت ۇرۇقداشلىقئ ۇنالرنىڭھ ۇڭا ش. يوقاتتى ەۋجۇتلۇقىنىم

سااقالنغان  ەۋرىگىاچەد ۇاللىلىرىجىان سا ۋېاي  ەنىي ە ئانىرىغىچ ەسىرنىڭئ-3 ەمىالدىي
 ىلىكئىچكى قىسىمىدىكى ئىگ ۇرۇقنىڭئ ۇناسىۋەتقانداشلىق م ۇنىڭدىكىئ ېكىنل ۇ بولسىم

 ۆزگىرىشااتىننىاام ئ ۇباا ۆزگەردى ئاا ەياادىنپەيپ ەگىشااىپئ ۆزگىرىشااىگەئ ڭناراكتىرىنىاا
 ۇرۇقداشالىقئ ۇرۇلغاانقانداشالىق ئاساساىغا ق ەمەليەتاتەئ ەسىجامائ ۇرۇقداشلىقئ ېيىنكىك

 ۇپبىرلىاك بولا ەماۇرىيم ەربىايھ ۇرۇلغاانق ئاساساىغا ېرىتورىيەت ەلكىبىرلىكى بولماي  ب
 .ۇربىر نىم ئاالھىدىلىكىد ەنەي ەسىنىڭجامائ ئۇرۇقداشلىق ۇنالرنىڭھ ۇب. قالدى

-3 ەتااااكى مىالدىاااي ەھەتاااتىنج ەكىمشااا ەساااىنىڭجامائ ۇرۇقداشااالىقئ ھۇنالرنىاااڭ
 ۇرۇقئاا ەتتااۈرۈلگەنئ ەكىااائ ۆججەتلەردەساااقلىنىپ قالغااانلىقىنى يازمااا ھاا ەسااىرگىچەئ
 ەققىاادىكىھ ۈزۈمىسااىرتتىن نىكاااھلىنىش تاا ۇرۇقنىااڭنااامى  ئ ۇرۇقئاا سااتانلىقى ەبرىق

 ەبرىسااتانلىقىق ۇرۇقئاا ۇنالرنىااڭھ ەسااەرلەردەتااارىخى ئ. ۇلىاادۇب ۆرىۋېلىشااقابايااانالردىن ك
ئوغااانالر »جىلىااد -90 «ەننااامەن ېيىنكااىك» ەساالەن م. ۇچراياادۇئ ەرناااترىل ەققىاادىكىھ
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 ۇنھا ڭئوغانالرنىا( يىلاى-78 ۇرۇنقىالدىيدىن بامى) ەۋرىدەد ۋدىجا ەد «ەقىسس ەققىدەھ
ساتانلىقىغا ەبرىق ۇرۇقئا ەبارەنىام ق ۇب. ەنگەنقازغانلىقى ناترىل ەبرسىنىق ەڭرىقۇتىنىڭت
بىااار  ەساااىنىڭجامائ ۇرۇقداشااالىقئ ۇشاااىبول ەبرىساااتانلىقىنىڭق ۇرۇقئااا. ئىااادى ەۋەت

 ەسااىنىڭجامائ ۇرۇقداشاالىقئ ېلىشااىساااقلىنىپ ق ەبرىسااتانلىقىنىڭق ۇرۇقئاا. ئاالھىاادىلىكى
 .ېرىدۇب ۆرسىتىپساقلىنىپ قالغانلىقىنى ك ەھەتتىنج ەكىمش

جىلاد -89 «ەنناامەن ېيىنكاىك» ۋە «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا ەر ناتىرىل تارىخى»
 ەنبىااال ۇرۇقىئااا ەڭرىقاااۇتت ۇنالرنىاااڭھ دە«ەقىسسااا ەققىااادەھ ۇنالرھااا ەناااۇبىيج»

 ۇرۇقنىااڭئ ەئىسااىلزاد ۆتتاا ەتئىبااار ۇلىناادىنچىي ۋە ۈبۇالن  شاا ۇيااان ئونشااىمايدىغان ق
 ەڭرىقاۇتىت ۇنھ ەنۇبىيج ەد «ەقىسس ەدەققىھ ۇنالرھ ەنۇبىيج». ېلىنغانبارلىقى تىلغا ئ

 ەناانالر ئىچىاد ېينكاىك ۇراقالشاقاندىنئولت( يىلاى-50 ەمىالدىاي) ېلىاپئايمىقىغا ك ېشىخ
ى باارلىق ڭچىققاان نانالرنىا ېلىاپك ۇرۇقىادىنئ ۇجىالن  س ۇيان ق ڭيۈ دا ەن ن ەنىالي

 دىماۇ«ساەقىس ەققىادەھ ۇنالرھا-شاىمالىي دىاالر»جىلىاد -97 «ەجىنناام». ەنگەنناتىرل
 ڭچىققانالرنىاا ېلىااپك ۇرۇقلىرىاادىنبااو  الن  جىئااو قاتااارلىق ئ ۈ شاا ۇيااان ق ۇنالرنىااڭھ
 ۋەچىماو « ئاسى ېكىنل ەتلىك جاسار» ەنەي ەنگەن ناتىرىل ۇتىدىغانلىقىت ەمەمئ ۇقىرىي

 ۇرۇقئا ەلگىساى بىار ب ەشاكىلىنىڭت ۇرۇقداشالىقناامى ئ ىاڭۇرۇقنئ. بولغاان ۇرۇقىمۇلى ئ
سااقلىنىپ  ەنىاالي ەھەتتىنج ەكىمش ەشكىلىنىڭت ۇرۇقداشلىقئ قېلىشىساقلىنىپ  ڭنامىنى

 .ۇقالغانلىقىنى ئىسپاتاليد
 ەلۇماتالرغاااادىاااك م «ەقىسسااا ەققىااادەھ ۇنالرھااا ەناااۇبىيج. ەنناااامەن كېيىنكاااى»

 ۇرۇقىادىكىلەرنىڭئ ۇلىنچىيا ۋە ۈبۇالن شا ۇياان ق ېلىنغانتىلغا ئ ۇقىردائاساسالنغاندا  ي
. ەنناامەن». ەنگەننىكاھلىنىدىغانلىقى جااتىرل ەنبىل ۇرۇقىدىكىلەرئ ەڭرىقۇتت ۇندائىم ھ

 ۇرۇقادىنالنادى ئ ەڭرىقاۇتئاساساالنغاندا  ت اتىرلەنگەدىكاى نا «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ
 ۇنىشا ۇنىڭادىنب. ئىادى ە ەمئ ۇرۇقادىنبىار ئ ەنبىال ۇرۇقالرقاتاارلىق ئا ۇيانق ۇپ بول
 ۈزۈمنىساىرتتىن نىقاھالنغاان تا ەممىساىھ ۇرۇقالرنىاڭئ ۇقىرىقىيا ۇكى بولىد ۆرۈۋېلىشقاك

يااتلىق  ۇنالرغااھ ەزگىلىادەى مېيىنكاك ەساىرنىڭئ -1 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب. يولغا قويغان
ئىككاى قىازى  ۇغقاانت ەڭرىقاۇتتىنت ۇجاۇرۇتف ۋجۈننىاڭجا ۋاڭ ەلىكىساىم ەنقىلىنغان ن

قىازى  ڭچاو ېايىنك. ئىادى ەنساۇپم ۇرۇقىغاائ ۇاشااننىڭجىخ ەڭرىقۇتت ۇشارقوغ ەسلىدەئ
ئاتالغاان  ەپد( ەلىكىساىم ۇبۇشا) ۇنچاۇيىق ۇبۇيااتلىق قىلىنىاپ  شا ۇرۇقىغائ ۇبۇش ۈەني

 ەپد( ەلىكىساىم ڭياۈدا) ڭياۈيىيااتلىق قىلىنىاپ دا ۇرۇقىغاائ ڭياۈكىچىك قىازى دا سا بول
سااىرتتا  ەنبىاال ۇرۇقىئاا ڭيااۈ  دا ۈيۇشاا ەڭرىقۇتنىااڭت ۇشااارقوغ ۇنىڭاادىنب. ④ئاتالغااان
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 ەساىرگەئ -4  -3 ەمىالدىي. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقايولغا قويغانلىقىنى ك ۈزۈمىنىنىكاھلىنىش ت
 ەشب»: ەسالەنم. يولغا قويغان ۈزۈمىنىنىكاھلىنىش ت سىرتتىن ەنىالي ۇنالرھ ەلگەندىمۇك

 ۆكەڭئاقسا ۇنھا ۇرغاۇچىىيىتىنى قھاكىم ەنن» ەۋرىدىكىد« پادىشاھلىق ەلتەئون ئ ۈيز 
 ۇياانئايااللىرى ق ۇالرنىاڭئ ۇپ بولا ۇنلىرىادىنتوغاا ھ ەسلىدەئ ۇزۇڭئوغلى لي ۋە ۈيۈەنلي
 ەمئىيىتىنىاڭج ۇرۇقداشالىقئ تاۈزۈمىسىرتتىن نىكاھلىنىش  ۇرۇقنىڭئ. ⑤ئىدى ۇرۇقىدىنئ

ىااش قىل ەرىئاااي ۈزۈمىگەسااىرتتىن نىكاااھلىنىش تاا ۇرۇقنىااڭئ. ۈزۈمىنىكاااھ تاا ەئاالھىااد
 ۇ بولغان بولسىم ۆزگىرىشئاللىقاچان ئ ېرىدەناراكت ۋە ەزمۇنىم ەشكىلىنىڭت ۇرۇقداشلىقئ
 .ېرىدۇب ۈشەندۈرۈپچ ەۋجۇتلىقىنىم ەنىالي ەھەتتىنج ەكىمش ېكىنل

 ۆپكا ېخىماۇت ېقىشبا ۋىالرنىچاار ەنقىلىشى بل ەرەققىيت ۇچقاندەكئ چارۋىچىلىقنىڭ
 ۆلىادىغانب ۆڭاۈمك ەئىگىلىكىاگ ۇسۇساىين ڭۆزىنىائ ۇڭا شا. بولادى ېھتىياجلىقئ ەكىشىگ

 ەنبىال ۇنىاڭب. پايدىالنادى ۆپكا ېخىمۇت ەسىرلەردىنئ ۇتۇۋالغانت ۇرۇشتائ ۋىدارالرنىچار
 .ەلدىسىنپى بارلىققا ك ۇلالرق

قىلغانااادا  ەڭج ۇنالرھااا»: ەد «ەقىسسااا ەققىااادەھ ۇنالرھااا. ەرنااااتىرىل تاااارىخىي»
 ۇتاۇپت ەساىرئ ېكىىنلا. ېرىلەتتاىب پااتۇكابىر جاام شااراپ م ۆلتۈرسەبىرنى ئ ۈشمەندىند
 ەركىشال ۇبا ېلىانگەنك ۇتۇپت. ېرىلەتتىئىنئام قىلىپ ب ۆزىگەئ ەرىقىسىدەت ۇكاپاتم ەلسەك
 ەئاائىل ۆلگىچىنىاڭئ ەلگاۈچىك ۇرۇپقاايت ەساىتىنىج ۆلگۈچىنىاڭئ ەڭادەج. قىلىناتتى ۇمق
« قىلىنااتتى ادىرەۇسم ۈلكىم -مام ۈتۈنپ ۇچىالرنىڭئوغرلىغ ەرسەن. بوالتتى ەئىگ ۈلكىگەم
قىلىااش  ۇمقاا ەسااىرلەرنىئ ۋە ۈلااۈكم ۇسۇسااىين ۇنالرداھاا ەمد ۇباا. ەنگەنناااتىرل ەپد
 .ۇبارلىقىنى ئىسپاتاليد ەھۋالىنىڭئ

 ەڭچىساىج ۇنبىار ھا ەرقىلغانلىقتىن  ھ ۇمق ۈشكەنلەرنىچ ەسىرگەئ ۇرۇشتائ ھۇنالر
 ۇنالرنىااڭھ ۇڭاشاا .ۋاالتتىقىلىاا ۇلىقاا ۆزلىرىنىااڭئ ەسااىرلەرنىئ ۇباا ېلىااپئ ەسااىرئ ۆپرەككاا
 ۇنھا ەلاۋەتتەئ. ئىادى ەھاۋامئ ۇميۈزلاۈكئوم ۇشاىبول ەئىگ ۇلغاق ۇقرالىرىنىڭمۇپ ەتتىكىئاد

. ئىادى ۆپكا ېخىمۇقارىغاندا ت ۇقراالرنىڭكىگەپ ەتتىكىلالر ئادۇق ەنئىگىلىگ ۆڭەكلىرىئاقس
 ۆڭەكلىرىئاقسا ۇنھا. ەناتىرلىنىشاىچ ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرتارىخىي ناتىرىل»
قىلىناادىغانلىرى  ۇربااالىقدىاان ق «ەكلىرىدىااد ۇمقاا ۆرىاادىغانيانشااى ك»  ۇنىااڭئ ۆلسااەئ
 ەبرىساىدىنق ۆڭەكنىڭئاقسا ۇنھا ىرب ېپىلغانبويان تاغلىرىدىن ت. ئاشقان ۈزدىني ەچچەن

 ەئىاگ ۇلغاق ۇرغۇنناھايتى ن ۆڭەكلىرىنىڭئاقس ۇنھ ەمد ۇب. ⑥چاچ چىققان ۆرۈمەتام ئ 17
 .ۇرماددىي ئىسپاتىد ڭقىلىدىغانلىقىنى ۇربانلىقق رنىۇلالق ۇرغۇنن ۋە ەنلىكىئىك

 ەكىللىنىشاىنىش ەمئىيەتنىاڭج ۇللاۇققىلىنىشاى ق ۇمق ەسىرلەرنىڭئ ۈركۈمدىكىت زور
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نىاام  ۆتتاا ەنبەسااىم ېلىشكاا ۇللىرىنىااڭق ۇنالرنىااڭھ. ۈردىئىلگىاارى ساا ەرىجىاادەزور د
باشاقا  نزۇالرماۇ ەن ەئىچىاد ەساىرلەرئ. ئىادى ەنبەساىم ۇمئاساسالىق قا ەسىرلەرئ ۇپ بول
 .بار ئىدى ۇكىشلىرىم ەتمىلل

 -ئىلگىارى ېگرىساىدىنچ ۇاللىساىس ەنن ۇنالرئاساالنغاندا  ھا ېرىيالالرغامات تارىخىي
 :ەسلەنم. ەتكەنك ۇالپب ەنزۇالرنىن ۇرغۇنناھايتى ن ۇپئانىر بول

قااوم بىلىااك نااان  ڭئااو( يىلااى -3 ۋېناادىنىڭ)يىلااى  -177 ۇرۇنقىباا مىالدىيىاادىن
 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ەلقلەرنىكىرىپ ن ېسىپيمىقىغا بئا ڭجۈنشا

 ۇنكىشالىك ھا ۈمەنتا 14( يىلاى -14 ۋېنادىنىڭ)يىلى  -166 ۇرۇنقىب مىالدىيىدىن
 ۆپكىرىاپ ناھاايتى كا ېساىپقاتارلىق جايالرغاا ب ېيدىب ۈگۇەن س ۋنا چا ۇنىئاتلىق قوش

 .ەتكەنك ۇالپب ېلىپئ ەسىرگەئ ەرنىكىشل
. بولغاان ۆپناھاايتى كا ەلاقن ۇالنغاانب ۋە ۆلتۈرۈلگەنيىلى ئ ەرھ ېيىنك شۇنىڭدىن

بىاار  ەرھ ۇپ بولاا ېغىاارناھااايتى ئ ەھااۋامقاتااارلىق جااايالردا ئ ۋدۇڭليااا ۈنجااوڭ ي ۇپمااۇبول
 .ەتكەنك ېشىپئ ڭدىنسانى ئون مى ەرنىڭكىشل ۆلتۈرۈلگەنئ ۋە ۇالنغانئايماقتىن ب

 ۈچاتاارلىق ئىككاى ئايماققاا ئاق ۈنجاوڭي ڭجۈن يىلاى شاا -158 ۇرۇنقىب مىالدىيىدىن
كىشااىنى  ۇرغااۇنكىرىااپ  ناھااايتى ن ېسااىپب ەسااكىرىئاااتلىق ئ ۇنھاا ۇقئااارت ۈمەناادىنت
 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ

 ڭگۇغاشاا ۇنالرھا( يىلاى -6 ۈەنگاۇاڭي ۋۇدىنىاڭ)يىلاى  -129 ۇرۇنقىبا مىالدىيىدىن
 .ۆلتۈرگەنئ ۋە ەتكەنك ۇالپب ۇقراالرنىپ ۋە ەمەلداركىرىپ ئ ېسىپب

كىرىاپ  ېساىپلياوشىغا ب ۇنالرھ( يىلى -1 ۈەنسۇي)يىلى  -128 ۇرۇنقىب مىالدىيىدىن
 ڭادىنمى ۈچئا ەنمېناداي ۋە ۈيااڭي ەنەي. ەتاكەنك ۇالپبا ەمنىئااد ۇقئاارت ڭادىنئىككى مى

 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنكىشىنى ئ ۇقئارت
 ېسااىپب ۈياڭغاااي ۋە ڭگۇشاا( يىلااى -2 ۈەنسااۇي)يىلااى  -127 ۇرۇنقىباا مىالدىيىاادىن

 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ۇقرانىپ ۋە ەمەلدارئ ۇقئارت ڭدىنكىرىپ مى
كىرىاپ  ېرىاپئايمىقىغاا ب ەيجۇند( يىلى -3 ۈەنسۇي)يىلى  -126 ۇرۇنقىب مىاليىدىن

كىرىاپ  ېساىپب ەنمېنغااي ۈزدەيىلاى كا ۇشا ەنەي. ەتاكەنك ۇالپبا ەمنىئاد ۇقئارت ڭدىنمى
 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ەمنىئاد ۇقئارت ڭدىنمى

 ڭجۈنشاا ڭاراڭ دى ەيجاۈن د( يىلاى -4 ۈەنساۇي)يىلاى  -125 ۇرۇنقىب مىالدىيىدىن
 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ەمنىئاد ۇقئارت ڭدىنكىرىپ مى ېسىپئايمىقىغا ب

 ېسااىپئايمىقىغااا ب ەيجااۈند( يىلااى -5 ۈەنسااۇي)يىلااى  -124 ۇرۇنقىباا مىالدىيىاادىن
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 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ەمنىئاد ۇقئارت ڭدىنكىرىپ مى
ئايمىقىغااا  ەنمااېني ەيجاۈن د( يىلااى -2 ۈەنسااۇي)يىلاى  -121 ۇرۇنقىباا مىالدىيىادىن

 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ەمنىئاد ۈزي ەچچەكىرىپ ن ېسىپب
 ېساىپب ڭراڭغاادى ۈبېيپىاڭ ي( يىلاى -3 ۈەنساۇي)يىلاى  -120 ۇرۇنقىب مىالدىيىدىن

 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ەمنىئاد ۇقئارت ڭدىنكىرىپ مى
 ۈنجۇغااي ڭاراڭ دى ۇنالرھ ۈزدەك( يىلى -3 ۈەنسۇي)يىلى  -102 ۇرۇنقىب مىالدىيىدىن

 ڭئو ەگىشىپالئ ۇنىڭغاش. ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ەمنىئاد ڭمى ەچچەكىرىپ ن ېسىپب
 نۆلتاۈرگەئ ەمنىئااد ڭمى ەچچەكىرىپ ن ېسىپب ڭيېغاجا ۇچۈەن جي ەنەقوم بىلىك نان ي

 ۆزلەشاتۈرۈشئ ەرباوز ي ۇاللىساىنىڭس ەنن ەمنىئاد ڭمى ەچچەن ېكىنل) ەتكەنك ۇالپب ۋە
 (.ۇتقۇزۋالغانق ۇندىكىلەرقوش ۋېننىڭ ېنر ەركەردىسىس

 ېسااىپب ۋۇيااۈەنگە ۋە ڭگۇشااا( يىلااى -2 ېڭخااېج)يىلااى  -91 ۇرۇنقىباا مىالدىيىاادىن
 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ۇقراالرنىپ ۋە ەمەلداركىرىپ ئ
كىرىاپ  ېساىپب ۇفاڭغاسا ۇنالرھ( يىلى -2 ۇيۈەنن)يىلى  -87 ۇرۇنقىب الدىيىدىنمى

 .ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ۇقراالرنىپ ۋە ەمەلدارئ
 ېسااىپب ۋۇيااۈەنگە ۇنالرھاا(يىلااى -3 ۋدېنىااڭجا)يىلااى  -78 ۇرۇنقىباا مىالدىيىاادىن

 ېگىردىكاىچ ەنەئارقىادىنال ي. ەتاكەنك ۇالپبا ۋە ۆلتاۈرگەنئ ەمنىئااد ڭمى ەچچەكىرىپ ن
 ⑦.ەتكەنك ۇالپب ۋە ۆلتۈرگەنئ ۇقراالرنىپ ۋە ەمەلدارئ ەلئەلەرگەق

. ۇئاشاىد ۈزمىڭادىنسانى ي ۇپ بول ېتىلگەنلەرك ۇالپب ەۋرىگىچەد ۋدىجا يۇقىرىقىالر
كىشاىنى  ۇرغاۇنناھايتى ن ەبىلىلەردىنمۇق ۋە ۇلۇ باشقا ئ ەنەسىرت ي ەنزۇالردىنن ۇنالرھ
 ەساىرئ ەلقناىتارماار قىلغانادا ن ڭگۇساالرنىتو ەڭرىقاۇتت رۇبات: ەسلەنم. ەتكەنك ۇتۇپت
ئاادىمىنى  ڭمىا ەچاچەن ېايىنك ۇندۇرغاندىنبويسا ۋىالرنىشاىرا. ⑧ەلاگەنقايتىپ ك ېلىپئ

 ۇنىااڭئ. ⑨ۇرغانقىلااد ۋىچىلىقچااار ۆچااۈرۈپك ەرىااپىگەسااوم ت ۇنالرنىااڭھ ەنبىاال ۇقزورلا
 ۇۋالغاندا باياان نااننى قوشا ئالوبان نااننى  ەنۇبتاج ەرگەندە ب ەربەز ۋچىالرغايا ەربتەغ

شاىمالدا  ەربىايغ ۇندۇرغاندا بويس لىالرنىشىن ۋەقىرغىزالر  ڭلىڭالر دى ۇنگىرالر شىمالدا ھ
تىنچىتقاناادا  ەلقلەرنااىقايسااى ن ەرھ ەتىراپتىكااىئ ۋە ۇزالرنىئوغاا ۇيسااۇن ئ ەن كىاارور

 ۇالرنىاڭئ ردىنېريالالمات ۆۋەندىكىت ەكمۇ ئالغانلىقىنى بىلمىس ەسىرگەئ ەمنىقانچىلىك ئاد
 .ۋاالاليمىزبىلى ەمەسلىگىنىئاز ئ ڭمۇسانىنى
. ۇنالرئوغا»جىلد  -30 «ەزكىرىسىپادىشاھلىق ت ۋېي. ەزكىرىسىپادىشاھلىق ت ئۈچ»

 «ەققىادەپادىشااھلىق ھ ۋېي» ەد «ەقىسس ەققىدەيات قوشمالر ھ ەرقتىكىش ۋەسىيانچىالر 
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يىللىرىاادا  ەنااۋۇجي ىنىڭۇاللسااىس ەنن ەرقىيشاا ېلىنىااپ ئ ەقىاامن ەسااەردىنئ ېااگەند
 ەناۇپ ج ۇنالرنىاڭھ ۇلالرق ەسىرئ ۈتۈنلۈكت ۈمەنت ەچچەن( يىلى-48 ەمىالدىي ەنمىنەنت)

 ېشاىپايادىلىنىپ  ھاازىرقى ن ۋاقتىادىنئاجىزالشاقان  ۆلۈناۈپ شىمام ئىككاى قىساىمىغا ب
 ۆچمەنكاا« قوغلىشااىپ ۇساا -ئااوت» ۋالقىاادەكئا ېلىااپ ك ېچىااپق ەتراپىغاااكارىاادورى ئ

 نىاام ەرئىرقااى ھ ۇلالرنىااڭق ەلااگەنك ېچىااپق. ەچااۈرگەنك ۇرمااۇشت ەنبىاال ۋىچىلىقچااار
باار ئىادى    ڭالرمۇچياا ەنەي ۋە ڭلىڭاالردى ۇرتلاۇقالر ي ەربىايغ ەئىچىاد ۇالرنىڭئ ۇپ بول
 ۇللىرىقا ەتئالغاان ياات مىلال ەساىرگەئ ۇنالرناتىرىادىن ھا ۇقىرىقىيا. ەنگەنناتىرل ەپد

قايساى  ەرھ ۇرتتىكىيا ەربىايغ ەنەساىرت  ي ردىنۋىالشىر ۋە ڭگۇسالرتو ەنزۇالر ن ەئىچىد
 ەلاگەنك ېچىاپق ۇبا. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقابارلىقىنى ك ڭالرنىڭمۇچيا ۋە ڭالرىڭلدى ەتلەر مىلل

 ۈتۈننىبىر ت ەرھ ۇپ بول ۇقئارت( لو) ۈتۈندىنت ڭئون مى ەچچەسانى ن ۇمىيئوم ۇلالرنىڭق
 .⑩ېتىدۇي ڭغامى ۈزي ەچچەسانى ن ۇالرنىڭئ ۇ جان ھىسابلىغاندىم ەشب

 ەتلەردىاااانقوشاااانا مىلل ەنبەسااااىم ېلىشئىككىاااانىب كاااا ۇللىىرنىااااڭق ھۇنالرنىااااڭ
 ۇالپب ڭالرچيا ەربتىكىغ ەۋرىدەد ۇاللىسىس ەنن ەرقىيش ەسلەن م. ئىدى ېتىۋېلىنغانالرس
 ېاايىنك. ەرگەنب ېتىپساا ۇنالرغاااھ ەنااۇبىيج ۇلالرنىقاا ەناازۇن ۈركۈماادىكىزور ت ەلااگەنك
بولغانادىن  ەغلاۇپم ۇرۇشاتاقىلىاپ ئ اساىيلىقئ ۇاللىسىغاس ەنن ەڭرىقۇتىت ۇنھ ەنۇبىيج
 ڭادىنئاون مى ۋالغاانقىلى ۇمقا ېلىاپك ۇالپبا ۇرۇنبا ۋە ۇلالرنىقا ۈركاۈمبىر ت ۇب ېيىن ك

 .⑾ەرگەنب ۇرۇپقات ۇاللىسىگەس ەنبىراقال ن ەمنىئاد ۇقئارت
 ىەبىلىلەردىكاق ۋە ۇلۇ ئ ېقىندىب ەنبەسىم ېلىشك ۈچىنچىئ ۇللىرىنىڭق ھۇنالرنىڭ

جىلاد  -90 «ەنناامەن ېيىنكىك»  ەسلەن م. ئىدى ەرزدارالرقالغان ق ۆلىيەلمەيئولپاننى ت
تارماار قىلىنغانادىن  ەرىپىادىنت ەڭرىقااتت ۇرئوغانالر باات ە د «ەقىسس ەققىدەئوغانالر ھ»
كاال  ئات   ۇنالرغايىلى ھ ەرقالغاچقا  ھ ۇپقارام بول ۇنالرغاھ ۈنۈپ زلۈي ۋاللىققازا ېيىن ك

 ۇمھىسابلىنىپ قا ەرزىگەق ۇنلىرىنوت ۇرالمىساتاپش ۋاقتىدا ەگەرئ. ۇرغانتاپش ېرىسىتقوي 
 .ەنگەنناتىرىل ەپقىلىنغان  د

 ۆتكاۈزۈپئ ەتجىنااي ۇنالردىكىھا ەنبەساىم ېلىشكا ۆتىنچىتا ۇللىرىنىڭق ھۇنالرنىڭ
 ۇچىالرنىاااڭئوغرلىغ ۈلاااۈكم -ماااام ۇنااادا قان ۇنالرنىاااڭھ ەسااالەن م. قويغاااانالر ئىااادى

باشاقا  ەنبىال ۇنىاڭب. ەلگىلەنگەنب ەپد ۇ قىلىنىد ۇسادىرەم ۈلكىم ۋەدىكىلىرى ئائىلىسى
 ەيداھادىسىسى پ ۇشبول ۇمق ۇنالرنىڭمۇھ ەگىشىپقىلىنىشىغا ئ ۇمق ەسىرلىرىنىڭئ ەتمىلل

 .بولغان
 ېكىنلا ۇ بولمىساىم ەرگىلاىب ۆرساىتىپسانىنى توغرا ك ۇلالرنىڭبارلىق ق ھۇنالردىكى
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 ۇبا ۇناداقتائ. ۇبولىاد ۆلچەرلەشاكەم ەپد ەمە  ئ ەمك ۈزمىڭادىني ەچەسانىنى ن ۇالرنىڭئ
 ەللەيدۇبقانچىلىك نىسبىتىنى ئىگ ڭئاھالىسىنى ۇمىيئوم ۇنالرنىڭسان ھ

 ېكىنلا. ياوق ەلۇمقااتم ېنىاقئ ەساەرلەردەئاھالىسى توغرىساىدا تاارىخىي ئ ھۇنالرنىڭ
 .ۇلى بولىدچىققى ۆلچەرلەپم ەنمىنەنت ەنىالي ېرىيالالردىنمات ۇراتپ -ەپارچ

 ۇنھا ەۋرىادەد ەڭرىقاۇتت ۇرباات ە د «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل تارىخىي»
يىلىادىكى  -200 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با. ئىدى ۇقئارت ڭدنمى 300سانى  ەۋەندازلىرىنىڭچ
 ەنبىاال ۇنكىشاالىق ئاااتلىق قوشاا ڭمىاا -400 ۇباااڭنىلي ۋدىگااا ەنن ۋىداقورشااا ڭچېااڭپى
 ەساكەربولغان چاغدىال ئااتلىق ئ ۇدەكئوقيا ئاتق لىرىبالى» رنىڭۇنالھ. ئالغان ۇھاسىرىگەم

 ەشب ەرھ» ۇنالردىنھا ڭجيايىنىا ۆتكەنئا ەۋرىادەد ۋېندى. ەنگەنناتىرل ەپد« بوالتتى
 ۋاقىتتىكاى ۇشا ۇنالرنىاڭئاساسااالنغاندا  ھ ېگەناگەد ⑿«بوالتتى ەسكەربىرى ئ ەمنىڭئاد
 ەچچەن ۇدائ ەۋرىدەد ۋۇدى ېيىنك. ېرەكبولغان بولسا ك ۇنئىككى مىلي ەنمىنەنت ۇسىنوپ

 ۆلاۈپئ ۆپلەپكا ەلقالەرن ۋە ەسكەرئ ۇچراپئ ەربىسىگەز ېغىرئ ۇاللىسىنىڭس ەنئون يىم ن
( ۇمكىنم ۇشىبول ۇقلىيالمىغانسانىنى تول ۆلگەنلەرئ ۇ نوپ ۆپەيگەنك ەبىيت) ەتكەنلىكىك

 ۇباا پەيلىاادىن ۈت ⒀بولغااانلىقى ەمئ ېلىااپك ەنۇپقاااج ەرنىڭكىشاال ۇرغۇنلىغااانن ەنە  ي
 ۇشاانئازلىغااان بول ېلىالقارىغاناادا ناا ەۋرىاادىكىگەد ەڭرىقااۇتت ۇربااات ۇ نوپاا ەزگىلاادىكىم
دىكاى بايانالرغاا ئاساساالنغاندا   «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن ېيىنكىك». ۇمكىنم

 ۇاللىساىس ەنن ۇنالرھا( يىلاى -3 ېنشاىب ۈەندىنىڭشا)يىلاى  -71 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با
ئاادىمى  ۇقئاارت ڭادنمى 39 ۇچراپئا ۇجۇىغااھ ۇنىنىڭقوشا ەشمەبىرل الرنىڭۇيسۇنئ ەنبىل

قىلىاپ قايتىاپ  ۈرۈشاىجاازا ي ۇيساۇنالرغائ ەڭرىقاۇتيىلى قىشتا ت ۇش ۈشكەن چ ەسىرگەئ
ئارىادىن . ۆلگەنئا ڭالپئاادىمى تاو ۈمەنتا ەچاچەن ۇچراپئ ەقار ئاپىتىگ ەپىرىدەس ېلىشك
قىلىااپ  ۇجااۇمھ پاياادىلىنىپ  ۇرسااەتتىنپ ۇيسااۇنالرئ ۋەئوغااان  ڭلىااڭ دى ۆتمەيئاا ۇزۇنئاا
ئونادىن  ەلقنىاڭن ۈپەيلىادىنت ەتئااپ ەبئىايت ەنەي ۆلتۈرۋەتكەن ئ ەمنىئاد ۈمەنت ەچچەن
 ەھەتچىلىاكيىلى ق -68 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ەتكەن ك ۆلۈپقىسىمى ئاچارچىلىقتىن ئ ۈچئ
نقى ۇرۇىيىادىن بامىالد. ەتاكەنك ۆلۈپقىىسمى ئ ەتتەي -ەئوندىن ئات ەلقنىڭن ېرىپ ب ۈزي

 ەدەرق ەرگەنااگەب ۈرياا ۆرىشااىتالىشااىش ك ۇقھوقاا ەڭرىقۇتنىااڭت ەشيىلااى ب-57  -58
 ڭمىاا 750 ۇنمىلياا 1 ەنمىاانەنئااازالپ  ت ەرىجىاادەزور د ۇرۇنقىاادىنب ۇسااىنوپ ۇنالرنىااڭھ
 ېتىاپقىلىاپ ئوردىساىغا ي ەلابەغ ۇرۇشاتائ ەڭرىقاۇتت ەشب ۇبا. قالغاان ۈشۈپچ ەتىراپىغائ
 ەڭرىقاۇتت ۇتىئاۇشقالغاان  ق ەئاھاال ۈمەنتا ەچاچەن رانئاا ۋەلىكىدەەت ۇنىڭئ ەلگەندە ك

ئااادىمى  ڭمىاا ۈچقااوم ئاسااتىدا ئااارانال ئاا ەلگەناادەك ېتىااپي ەگەباشااالپ كااانگىي ۋمىنىقااو
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 1 ۇسااىنوپ ۇنالرنىااڭھ ېاايىنك ۇرۇشااالردىنبىاار قاتااار قااليمىقااان ئ ۇباا ۇڭا شاا. ⒁قالغااان
 ۇنالريىلاى ھا -48دىايەمىال. ۇمكىنما ۇشاىقالغان بول ۈشۈپچ ەتىراپىغائ ڭمى 500 ۇنمىلي

دىكااى بايانالرغااا  «ەننااامەن ېيىنكااىك». ەتتااىپارچىلىنىااپ ك ەشااىمام ئىككىااگ ەنااۇپ ج
( يىلاى -90 ەمىالدىاي)چاغدا  ۆپەيگەنك ەڭئاھالىسى ئ ۇنالرنىڭھ ەنۇبىيئاساسالنغاندا  ج

بولغاااان  ەۋەنااادازچ 170 ڭمىااا 50 ۇپ بولااا ۇ نوپااا 300 ڭمىااا 237 ۈتاااۈن ت ڭمىااا 34
 ەنمۇلويىلاى سا -83 ەمىالدىي ۇنالردىنشىمالىي ھ(.  «ەقىسس ەققىدەر ھۇنالھ نۇبىيەج»)
. بولغاان ەمئ ۇاللىساىگەس ەنباشالپ ن ەمنىئاد ڭمى 38قاتارلىقالر  ۇ جىل ەبىلىسىدىكىق

 ڭمىاا ەككىزساا ەم ئاااد ڭمىاا 200قاتااارلىقالر  ۇتقااۇق ۈبى شاا ۇالن يىلااى قاا -87 ەمىالدىااي
(. «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا ەنۇبىيج») ولغانب ەمئ ىسىگەۇاللس ەنباشالپ ن ەۋەدازنىچ

 ۇقئاارت ڭادنمى 200قاتاارلىقالر  ۇررۇتنوجا ۋۇ باتىا  ئون ۇش يىلى ئونغ -89 ەمىالدىي
 ۇالربا(. «ەرجىمھالىادىنت ۇشاىيەننىڭد»)بولغاان  ەمئ ۇاللىساىگەس ەنباشاالپ ن ەمنىئاد

 ۇپبولا ەغلاۇپم ەدەڭج ڭرىقۇتىەت ۇنيىلى شىمالىي ھ -91 ەمىالدىي. ڭمى 400 ەنمىنەنت
 ەرىپىادىنت ۇاجاانالرج) ەتاكەنك ەگىشاىپئ ۇنىڭغاائ ەلقن ۇرغۇنچاغدا ن ۆچكەنك ەربكەغ

يىلااى  -91 ەمىالدىااي ەنەي ەمە  ئ ېنىااقئ ۇسااانىم ڭشااىمالىي ھىنالرنىاا ۇۋېلىنغانقوشاا
شاىمالىدا  ۆللۈكنىاڭچ(. يوقىتىلغاان ەممىساىھ ەمنىڭئاد ڭمى 20 ڭغانباشالپ ما ۇرتجاني
 ۇنىڭغاااب. ەتااكەنك ۇلۇپسااىيانپىالرغا قوشاا ەئاھااال ۈمەنتاا ەئااالت-ەشقالغااان ب ېشااىپئ
 ەنمىانەنت ۇساىنوپ ۇنالرنىاڭچاغادىكى شاىمالىي ھ ۇقوشقاندا ش ڭنىمى 400 ۇقىرىدىكىي

 ۇساىنىنوپ ڭمىا 237 ۇنالرنىاڭھ ەناۇبىيج ۇنىڭغاب. ۇبولغان بولىد ەتىراپىدابىر مىليون ئ
 ۆپكا ەڭئ ۇسىنوپ ۇنالنرىڭھ ەينىدە ك -الدىئ ڭيىلالرنى -91   -90 ەقوشقاندا مىالدىي

 .ئاشمىغان ڭدىنمى 300مىليون  1 ۇبولغاندىم
 ۇساىنوپ ەزگىلىادەتاپقاان م ۇدرەتقا ۇنالرھا ەسالىپىدەد ۇاللسىنىڭس ەنن ئومۇمەن 

 750ئاازالپ بىار مىلياون  ەۋرىادەد ۈەندىشا. ئىادى ەتىراپىادائىككاى مىلياون ئ ەنمىنەنت
ئاازالپ بىاار  ېخىماۇتاالشاقان چاغادا ت ەتھااكىمىي ەڭرىقاۇتت ەشب. ىقالاد ۈشاۈپچ ڭغاامى

پارچىالنغان چاغادا  ەئاجىزىشىپ ئىككىگ ېخىمۇالر تۇنھ. قالدى ۈشۈپچ ڭغامى 500مىليون 
سااانىنى  ۇللىىرنىااڭق ۇنالرنىاڭھ. قالاادى ۇپبولا ەتىراپىاادائ ڭمىاا 300ئااران بىاار مىلياون 

 ۇنالرنىاڭساانى ھ ۇالرنىاڭھالادا ئ ۇلساق  ئاقى ەرەزپ ەپد ەتىراپىدائ ڭمى 300 ەنمىنەنت
 .ۇقىلىد ەشكىمت نىبىر قىسىمى ەشتىنبىر ياكى ب ەتتىدىني ۇسىنىڭنوپ ۇمىيئوم

 ەمگىكىاااگەئ ەپچىقىرىشھالااادا ئىشااال ەجباااۇرىيم ۈبھىساااىزكىش ۇلالرزور قااا بۇناااداق
 ۇنلىرىادىنراي ېھقاانچىلىقد ۇم قا ۋىچىچاار ەلگەنلەرك ەبىلىلەردىنق ۋىچىچار. ېلىنغانس
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 ۇنىبا. بولغاان ۇمقا ۈنەرۋەنبىلىادىغانالر ھا ۈنەرۋەنچىلىكنىھا ۇم قا ېرىقچىت ەلگەنلەرك
تىلغااا  ۇقىرىاادابىرىنچااى  ي. ۇبولىااد ەللىلىگىلااىك دەب ېخىمااۇت ەرەپلەردىاانت ۆۋەناادىكىت
 -ئاوت» ەنىاالي ېيىنمۇك ەلگەندىنك ېچىپق ۇلالرق ەسىرئ ەلگەنك ېچىپق ېلىقىھ ېلىنغانئ
 ۇالرنىاڭبىاز ئ ۇنىڭادىنب: ۆتكاۈزگەنئ ۈنكا ەنبىال ۋىچىلىقارچ ۆچمەنك« قوغلىشىپ ۇس
 ېزىاپق ۇدۇققا ۇنالرھا نچاى ئىككى. ۆرۈۋاالاليمىزبولغانلىقىنى ك ۇلىق ۋىچىچار ۇنالرنىڭھ
 ەممىساىدەھ ڭقاتاارلىق ئىشاالرنى ېلىشسا ەتئىماار -ۆيئا ۇرۇپقا ەھەرشا ۇغىرىش س ەري
 ەنااازۇالرن ەبىلىلىرىااادىنق ۇنشاااىمالىدىكى ھااا ۆللۈكنىاااڭچ. پايااادىالنغان ەنااازۇالردىنن

 ۇالرباا. قاتااارلىقالر بايقالغااان( ساااپان)ئورغاااق  سااوقا  ۆمااۈرت ەتلەنگەنئىشاالىتىپ ئاااد
 ۈچىنچى ئا. ۇناساىۋەتلىكم ەنبولغاانلىقى بىال ۇللىرىقا ېرىقچىت ۇنالرنىڭھ ڭىەنزۇالرنن

 ىگەەنازۇالرنىڭكن ەقاوراللىرى ئىچىاد ۆماۈرمىا  ت ۇنالرنىڭبويان تاغلىرىدىن بايقالغان ھ
قولىاادىن  ۇسااتىالرنىڭئ ەناازۇن ۇالرنىااڭب. ۆپقىلىااپ ياسااانلغانلىرى ناھااايتى كاا ەقلىاادت

 ۇرتلاۇقالري ەربىايغ ۇساتائ ېتىققاسا -ساودا ەزىب ەنەي اباشاق ۇنىڭدىنئ. ېنىقچىققانلىقى ئ
 ەمگىكاىئ ەئاائىل ەنەي ەئىچىاد ۇلالرنىاڭبولغان ق ۇمق ەتچىساتىدىغان تىجار ۆتكەپي ۋارتا

 ېاادەكلەرچىرايلىااق د ەمئىچىاادىكى يااش ھ ۇالرنىااڭئ ۇپ بولا ىغانلىرىمۇۇغۇللىنىدشاا ەبىال
ئاانىرى  ۇاللىساىنىڭس ەنن ەرقىىيش ەسلەن م. ۋېلىنغانتوقام قىلى ەرىپىدىننوجايىنى ت

قولىغاا  ڭسوم قوم بىلىك ناننىا ېيىنك ېتىلىپك ۇتۇپت ەرىپىدىنت «ەۋەندازلىرىچ ۇزغ»
 ۇمقا ۈشاۈپچ ەسىرگەبايانالردىن  ئ ىرقىۇقي. بىر مىسالى ۇنىڭب ⒂ۋېنجى ەيس ۈشكەنچ

 ۈنەرۋەنچىلىاااكقاااوم ھ ۋە ېھقاااانچىلىقد ۋىچىلىق چاااار ۆپىنچىساااىنىڭك ڭبولغانالرنىااا
 ەنبىل ۈزۈمىت ۇللۇقق ۇنالرنىڭھ ەممائ. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاقاتناشقانلىقىنى ك ەكلىرىگەگەمئ
 .بار قەرپ ۋەئارىسىدا ئازراق ئونشاشماسلىق  ۈزۈمىت ۇللۇقق ڭرىمنى ەدىمكىق

 ەمگىكىااگەئ ەپچىقىرىشئىشاال ۇللىرىنىقاا ۇنالربااار ھاا ۇلىقاا ۇمەنئوماا بىرىنچىاادىن 
 ۇنالرھاا ۈنكى چاا. ئايرىلمىغااان ەمگىكىاادىنئ ەپچىقىرىشئىشاال ۆزىمىساالغاندىن سااىرت  ئاا

قورامىغااا  ۇپبولاا ڭچااو. قاتنىشاااتتى ەپائااالىيىتىگ ەپچىقىرىشكىچىكىاادىن باشااالپال ئىشاال
بولمىغااان  ۇرۇشئاا ېكىنلاا ۇ بولىسااىم «ەسااكەراتلىق ئئاا» ەكبىاارد ەممىسااىھ ەتكەناادە ي

 ەساكەر ئاتلىق ئ ەمھ ۇالرئ. ۇغۇلىناتتىش ەنبىل ۋىچىلىقچار ۋە ۋچىلىقئو ەنىالي ۋاقىتالردا
 ەتتىكىئااد» ە د «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرتاارىخىي نااتىرىل». ئىادى ۋىچىچار ەمھ

قاتنىشاىپ  باشاقىالرغا  ەڭاگەج داۋاقىتلىرى ۇرۇشقىلسا  ئ ۋىچىلىقچار ۋچىلىقچاغالردا ئو
 ەشاكىلىت ەپچىقىرىشئىشال ۇنالرنىاڭھ ۇبا. ېايىلگەند« ئاادىتى ۇالرنىاڭقىلىش ئ ۇجۇمھ

 ەرنىااڭل «ەسااكەرئاااتلىق ئ» ەشااتۈرۈلگەنلىكى بىرل ەشااكىلىنىڭت ەربىاايھ ەربىاايھ ەنبىاال
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 ەتتىكىئااااد ۇالرئااا. ۆرساااىتىدۇقاتنىشاااىدىغانلىقىنى ك ەڭت ۇرۇشاااقائ ۋە ەپچىقىرىشئىشااال
 ۇرۇشقىلسااا  ئاا ۋىچىلىققوغلىشااىپ چااار ۇئااوت  ساا ەگىشااىپئ ۋىالرغاااچار ىااتالرداۋاق

 ۋقىلىاش يااكى ئاو ۋىچىلىقچاار. ەتتاىكىر ەڭاگەج ېساىپئاتقا مىنىاپ ئوقياا ئ ۋاقىتلىرىدا
 ۇالڭچىلىاقب)بار ئىادى  ېھتىمالىئ ېلىشق ېرىپب ۈزي ۇرۇشئ ۋاقىت ەرھ ەريانىداج ۋالشئو

بولغانادا  ۇرۇشئا» ڭقىتانالرنىا ېيىنكىك(. ىنەۋەبىدس ۇچراشئ ۇالڭچىلىققاقىلىش ياكى ب
 ڭغۇلالرنىاڭمو ۋە ⒃قامدىشاى ۇرمۇشىنىت ۇتۇپت ېلىققاتنىشىش  بىكار چاغالردا ب ۇرۇشقائ

 ۋىچىلىقيااااكى چاااار ېرىقچىلىاااقت ۈشاااكەندەقىلىاااش  ئااااتتىن چ ەڭج ەنااادەئاتقاااا مىنگ»
 .ەھۋامئونشاش ئ ۇشۇنىڭغام ۇم ⒄«قىلىشى

 ەنەي ەلكاىقالماساتىن  ب ۇغۇللىنىپشا ەنبىال ۋىچىلىقچاار ەساكەرلىرىئاتلىق ئ ھۇن
 ۇرتياا ەربىاايغ»جىلااد  -96 «ەننااامەن». قاتنىشاااتتى ەپچىرقىشااىغىمۇئىشل ېھقااانچىلىقد
 ۇنۇپ سااا ەكتاااۇپنانغاااا م ەلىكىساااىم ‹ۇيساااۇنئ› ەۋردەد ۋدىجاااا» ە د «ەزكىرىساااىت
  « قىلادى ەلاۇمئاچقاانلىقىنى م ەري وزبا ېلىاپقوشاقا ك ڭئاتلىق قىساىملىرىنى ۇنالرنىڭھ
 ەرباوز ي ەنەي ەۋەتىاپئ ەساكەرئااتلىق ئ ڭمىا ۆتقوشتا تا ۇنالرھ ەۋرىدەنانلىق د ۋىجا»
 ېرىشااكەب ەربەز ۇنالرغاااباشااالپ ھ ۇنقوشاا ەركەردىنىساا ەشب ۈەندىشاا. ۆزلەشااتۈردىئ
 ەپد «ەتتاااىك ېچىاااپق ۇپقورقااا ۆزلەشاااتۈرگۈچىلەرئ ەرقوشاااتا باااوز ي ەۋەتكەنااادە ئ

 ۇداپىئەم ەرەپتىنقوشنا بىر ت ەسكەرلىرىنىڭئاتلىق ئ رنىڭۇنالھ» ۇنىڭدىنب. ەنگەنناتىرل
 .ۆرۈۋاالاليمىزك ۇغۇلالنغانلىقىنىش ەنبىل ەپچىقىرىشئىشل ەرەپتىنبىر ت ەنەي ۇرسا ت

ھااالالردا  ۆپكاا ېتااالچىلىقنىم ۇپمااۇبول ۈنەرۋەنچىلىكىنى قااوم ھاا ەزىب ھۇنالرنىااڭ
 ۈساتىگەئ ەنازۇالرن ەنچىلىكىنىۈنەرۋباارلىق قاوم ھا ۇبا ېكىنلا. ئالغاان ۈستىگەئ ەنزۇالرن

پااالز  -كىگىاز ېادىر ئوقياا  چ ۋەياسااش  ۇمالرنىسااپال بويا. ەمە ئ ېگەنلىاكئالغان  د
قىلغاان  ۆزىئا ۇنالرقىسىمىنى ھ ۆپك ڭئىشالرنى قاتارلىق ۇيۇتۇشقايماق ئ-ېتىقياسا   ق

 .ۈمكىنم ۇشىقىلغان بول ەمچىيارد ۇللىرىنىق ەتياكى باشقا مىلل ۋە
 ۇنالردىنباار ھا ۇللىرىقا ەساىدەساھ ەپچىقىرىشئىشال ەمئىيىتىنىاڭج ۇنھ ئومۇمەن 

 ەپچىقىرىشئىشااال ەرئاھاااالىل ۆپىنچەساااىرت  كااا ۆڭەكلەردىنئاقسااا ەبىقىااادىكىت ۇقىرىيااا
(  ۇقراالرپا ەركىانئ) ۇلادارالرنىڭرىمادىكى ق ۇناان ي ەدىمكاىق ۇب. قاتنىشاتتى ەمگىكىگەئ
. ۇئونشااايد ەنبىاال ەمسىتىشااىك ەكنااىەمگئ ەتتاااقاتناشماساالىقى  ھ ۈتااۈنلەيپ ەمگەكااكەئ

 ۇمىيئوماا ەمىلااكەتم ەكرىمدىكىااد ۇنااان ي ەدىمكااىق ۇسااىنوپ ۇلالرنىااڭق ۇنالردىكىھاا
بىار  ەررىمادا ھ ۇناان ي ەدىمكاىق) ۇساالمانى ئىگىلىمىساىم ۆپكا ەسانىدا ئاانچ ۇسنىڭنوپ

 ەپچىقىرىشئىشال ەمئىيىتىنىاڭج ۇنھا(. ېلەتتاىتوغرا ك ۇمق ەچچىدىنبىرن ۇقراغاپ ەركىنئ
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 ەتتىكىئاالھىادىلىكى ئااد ۇب ەشتۈرۈلگەنلىكىدەكبىرل ەشكىلىنىڭت ەربىيھ ەنبىل ەشكىلىت
. چىقارغاان ەلتاۈرۈپقاتنىشىشاىنى ك ۇميۈزلاۈكئوم ەمگىكىاگەئ ەپچىقىرىشئىشال ۇقراالرنىڭپ
كىچىاك  ڭنىسابىتىنى ەنئىگىلىاگ ۇساىدانوپ ەمىلاكەتم ۈتاۈنئااز  پ ۇسىنىڭنوپ ۇلالرنىڭق

 ەمئىيەتنىاڭج ۇكى ھاالب. قىاللمىغاان ۇلۇقتوسالغ ەتىكلىنىشىگ نىڭۈزۈمىت ۇللۇقق ۇشىبول
ئىجتىماائىي  ۇنالرنىاڭھ ەنىم ھادىس ۇب ۆلىنىۋالماسلىقتەكي ۇلالرغاق ۈتۈنلەيپ ەمىنلىشىدەت

نىام بىار  ۇبا. ەتتۈرىادۇئ ەكاائ ۆۋەنلىكىنىتا ەدەربىار ق ەۋىيىساىنىڭس ەپچىقىرىشئىشل
 ەبىئىيكاىت ۈزۈمىنىتا ۇللاۇقق ۇرۇلغاانساسىغا قئا ەۋىيىسىس ەپچىقىرىشئىشل ۆۋەنت ەدەرق
 -سااودا ۇقىرى ياا ەدەربىاار ق ەۋىيىسااىس ەپچىقىرىشرىماادىكى ئىشاال ۇنااان ي ەدىمكااىق

 ېلىشااتۇرغىلىس ەنبىاال ۈزۈمتاا ۇللااۇققىلغااان ق ەرەققىاايت ەرىجىاادەد ۈكسااەكسااانائىتى ي
شااىپ پى ڭكىادەكرىمنى ۋە ۇناااني ەدىمكاىق ۈزۈمىتاا ۇللاۇقق ۇنالرنىااڭھ ۇڭا شا. ۇبولماياد

 ۆپكاا ەڭئاساساالىق  ئ ەڭئ ۇلالرقاا ۈزۈمىاادەت ۇللااۇققىلمىغااان ق ەرەققىاايت. ېااتىلمىگەني
 ۋىچىالرمۇچاار ەركىانئ ۋاقىتتاا بىار  ەنبىال ېلىشئا ۈساتىگەئ ەمگىكىناىئ ەپچىقىرىشئىشل

 ۈزۈمىنىااڭت ۇللااۇقق ۇنالرنىااڭھ ۇمااۇب. قاتناشااقان ەمگىكىااگەئ ەپچىقىرىشئىشاال ەنقىساام
 .بىرى ڭئاالھىدىلىكلىرىنى ەرقلىنىدىغانپ ۈزۈمىدىنت ۇقۇللق منىڭرى ۇنان ي ەدىمكىق

 ۇللاۇقق ڭرىمنىا ۋە ۇنااني ەدىمكاىق ۈزۈمىنىاڭت ۇللاۇقق ۇنالرنىاڭھ ئىككىنچىدىن 
 ەپچىقىرىشئىشااال ۇنالرنىاااڭھ ۇكى شااا ېااارىبىااار ي ەنەئونشاشااامايدىغان ي ۈزۈمىگەتااا

 ەزىيااد مگىكىنىاڭەئ ەپچىقىرىشئىشل ۇالرنىڭئ. تارقاقلىق ۋە ەرىكەتچانلىقھ ەمگىكىدىكىئ
 ۈسااتىگەئ ۇنىااڭئ. ەلگىلىااگەنب ولماساالىقىنىب ڭچااو ۆلىمىنىااڭك ۋە ەركەزلەشمەساالىكنىم
 ەنساۇپم ۆزىگەئا ەسىرنىئ ۇتىۋالغانت ەڭچىبىر ج ەر  ھ«قىلىنغاچقا ۇمق ۇتىۋېلىنغانالرت»

 ۇغۇللىنىدىغانشا ەنبىال ەپچىقىرىشتوپلىشاىپ ئىشال ەھۋالىدائىنتايىن ئاز ئ ۇلالرقىلىپ  ق
 ۆپىنچە  كاا(لىرىۇرۇقئاا ۈنەرۋەنچىلىااكقااوم ھ ڭتېاادىكىجا ۋە ېغااىچوغاااي ت لەن ەساام)
نااازارىتى ئاسااتىدا  ڭباشاالىقىنى ەتارقىلىااپ  ئااائىل ەرگەقايسااى ئااائىلىل ەرھ ەھااۋالالردائ

لىاق « توقاام»يااكى « ئاسارانى» ۇلالرئااز سااندىكى قا. بولغان ۈچىك ەمگەكئاساسلىق ئ
 ۇنااداقب(. ۋېنجااى ەيساا ەساالەن م) ۇرغااانت نەبىاال ۇجااايىنىن ېرىشااىپ ئ ەساااالھىيىتىگ

بولمىغاااان  ۆلەملىاااكك ەڭك ۋەتوپلىشاااىپ قىلىنمايااادىغان »ئاساااانال  ەرنىكىشااال ەھاااۋامئ
 ەلتاۈرۈپناتاا قاراشاقا ك ېگەند «ەمە ئ ۇھتاجم ۇلالرغازور مىقداردىكى ق ەپچىقىرىشئىشل

 .ۇقويىد
انلىقتىن  تارقالغااا ەرگەقىساااىمى ئاااائىلىل ۆپكااا ۇتلەقمااا ۇللىرىنىاااڭق ھۇنالرنىاااڭ

 ۇغۇللىنىدىغاندەكشا ەنبىال ەمگىكاىئ ەئاائىل ەقەتقارىغانادا پ ۈزەكىيا ۇلالرق ۇرغۇنلىغانن
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 ەمگىكىناىئ ەپچىقىرىشئىشال ەنبىل ەمگىكىئ ەئائىل ەتلەرنىڭمىلل ۋىچىچار ېكىنل. ۇقىلىد
 ەپچىقىرىشئىشاال ەمھ ۋاستىسااى  ۇرمااۇشت ەمھ چااارۋا ۈنكى چاا. ە ئااايرىش ناھااايتى ت

 ېغىشسا ۈتقىرقىش  سا ۇڭي ېلىش ئ ۆمقوتان ياساش  ت ېقىش ب ۋاچار ۇڭاش ۋاستىسى 
 ەمھ ەمگىكااىئ ەئاائىل ۋەقاتااارلىقالر  ۇغۇللىنىششا ەنبىاال ۈنەرۋەنچىلىكىقااوم ھا ەئاائىل ۋە

 ۆچاۈپك غلىشاىپقو ۇئاوت  سا ەنقىلىاش بىال ەمگەكنىم ئ ۇب. ەمگىكىئ ەپچىقىرىشئىشل
بىار ئىاش  ەريانىادىكىج پچىقىرىشەئىشال ۋىچلىقچاار ەقەتقىلىش پ ۋىچىلىقچار ۈرۈپ ي
 ەنىااالي ۇلالرمااۇق ۇغۇلالنغانشاا ەنبىاال ەمااگەكنىاام ئ ۇباا ۇڭالشااقا ش. ناااال  ەرتىااپالت

ئاساا   ەھاۋالنىالنىام ئ ۇئاالىمالر با ەزىب ۈچاۈن ئ ۇنىڭشا. ۇللىرىدۇرق ەپچىقىرىشئىشل
. ۇئاتايااد ەپد ۈزۈمىتاا ۇللااۇقناتااا ھالاادا ق ۈزۈمىنىتاا ىجتىمااائىيئ ۇنالرنىااڭقىلىااپ  ھ

 ۋىچىلىقچااار ۆچمەننىاام كاا ۇباا ەممااائ. ۈزۈمىاادۇرت ۇللااۇقبىاار نىاام ق ۇمااۇب ەمىلىيەتااتەئ
 ۇنااني ەدىمكاىق ۈزۈمتا ۇللاۇقق ەكىللەنگەنئاالھىدىلىكى ئاساسىدا ش ەپچىقىرىشىنىڭئىشل

 .ەئىگ دىلىككەئونشىمايدىغان ئاالھى ۈزۈمىگەت ۇللۇقق ڭرىمنى ۋە
 ڭرىمنىااا ۋە ۇنااااني ىمكاااىەدق ەھاااۋالىئ ۇللىرىنىاااڭق ۇنالرنىاااڭھ ئۈچىنچىااادىن 

بىااار نىااام  ەنىاااالي ۇالرئااا ېكىنلااا ۇ ئونشىمىساااىم ەمسااا ەنبىااال ەھاااۋالىئ ۇللىرىنىاااڭق
 ەئائىلىساىد ڭنوجايىننىا ۇالرئا ۈنكى چا. ۇرغاانلىاق ئورنىادا ت( قورام ۆزلىيەلەيدىغانس)

قىالتتى  ېغىرىنىئ ەڭئ ڭئىشنى ېكىنل لىسمۇ قى ەمگەكئ ەبىرگ ەنبىل ەزالىرىئ ەباشقا ئائىل
چىااراق  -ەزىاارقىلىااپ ن ۇربااانلىقق ەمئاااد. ۇچرايتىئاا ېكىسپىالتاتىسااىيىگەقاااتتىق ئ ەمھ
زور  ەسااالەن م)ماااام قىلىنااااتتى  ۇرباااانلىقق ۋامىاااقدا ەلگەنااادىمۇتاااوغرا ك ۆتكۈزۈشاااكەئ
 ۇنىڭادىنب( قىلىنىشاى ۇرباانلىقق ەرىپىادىنت ۆڭەكلىرىئاقسا ۇنھا ۇلالرنىڭق ۈركۈمدىكىت

 ۈزۈمىگەتاا ۇللااۇقق ڭرىمنىاا ۋە ۇناااني ەدىمكااىق ۈزۈمىاادىمۇت ۇللااۇقق ۇنالرنىااڭباشااقا ھ
 .ېرىالتتىب ېلىپسودىسى ئ ۇمئونشاش ق

. ۇئىچكى ئامىلدىن بولىاد ۇقۇمچ ۇشىبول ەيداپ ۇلالرنىڭئالىمالر ق ەزىب تۆتىنچىدىن 
( ەرلەرقىلىادىغان ي ۋىچىلىقچاار ۋە ەيادانىم ۋىچىلىقچاار) ېارىي ەتلەرنىاڭمىلل ۋىچىچار

ئورتاق پايدىالنغاچقا   ەزالىرىبارلىق ئ ۇرۇقنىڭئ ەما بولغاچقا ھكوللىكتىپ ئىگىدارچىلىقىد
 ۇمئىچكاى قىساىمىدا قا ۇرۇقنىاڭئ ۋەھادىسىسى  ۇشبول ەئىگ ەرگەي ۇسۇسىين ەئاسانلىقچ

 ۇرۇقداشاالىقئ ۋاقىتتااا بىاار  ەنبىاال ۇنىڭشاا. ەرمەياادۇب ۈزھادىسىسااى ياا ېلىشقاا ۇپبولاا
ئونشااش  ۇرۇقنىاڭئورتاق ئ) ناسىۋەتۇئىچكى قىسىمىدىكى پاترىئارناللىق م ەسىنىڭجامائ

ھادىسىساى  ۇشبول ۇمق ەئاسانلىقچ اچقا بولغ ۈچلۈكناھايتى ك ۇم( ۇناسىۋىتىقانداشلىق م
تاشاقى )قىلىشانى  ۇمقا ېلىاپك ۇتۇپت ەتلەرنىباشقا مىلل ۇنالرنىڭھ ۇڭا ش. ەرمەيدۇب ۈزي
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 .⒅ۇقارايد ەپد ۇ بولمايد ېيىشكەد ۈزۈمت ۇللۇقق( ئامىم
 ەرەققىاايت ڭئىقتىسااادىنى ەمئىيەتنىااڭئاتااالمىش ئىچكااى ئامىاام بىاار ج ئەمەلىيەتااتە 

تىكلىنىااپ  ۈزۈمىنىااڭت ۈلۈكچىلىااكم ۇسۇسااىين ېتىااپ ي ەۋىيىگەساا ەلگىلىااكقىلىااپ  ب
 ەپچىقىرىشتاقىلىپ  ئىشل ەرەققىيناھايتى ت ۋىچىلىقنىڭمۇچار ۈملىدىنج ۋاجىالنغانلىقىغا را

 ۇباۇمق ۈپىتىدەسا ەمگەكئ ۇلالرنىىمىدا قئىچكى قىس ڭنىەمئىيەتج ېتىشمەي ي ۈچىك ەمئاد
 ېھتىمااللىقىئ ۇرۇشقاتناشات ەريانىغااج ەپچىقىرىشئىشل ۇالرنىئ ەمھ ۇرۇشسىغد ۋەقىلىش 

شاارائىت  ۋە ېھتىماللىقنىم ئ ۇب. ېرەكقارىتىلىشى ك ۇشىغاھازىرالنغان بول ڭشارائىتىنى ۋە
يااكى  ۇسااقالپ قالىاد رمەيۆلتاۈرلىرىنى ئەساىئ ۇرۇشئا ەتباشاقا مىلال ۈلۈكدارھازىرالنسا م

 ۈچىكاا ەماگەكئ ۋېلىاپ قىلى ەسااىرئ ۇالپبا ەملىرىنىئااد ەتھالادا باشاقا مىلاال ەقساەتلىكم
 .⒆ۇروم ئوينايد ۇچقىلغ ەمھ ۇئاستىدا  تاشقى ئامىلم ەھۋامئ ۇنداقب. ۇقىلىپ پايدىلىنىد
 ەمە  ئ ەري ۋاستىسااى ەپچىقىرىشئىشاال ەتلەرنىااڭمىلل ۋىچىباشااقا چااار بۇنىڭاادىن

 ڭبولماساالىقىنى -ۇشئىگىدارچىلىقىاادا بولاا ۇسۇسااالرن ەرنىااڭي ۇڭا شاا. ⒇ۋاچااار ەلكااىب
ناوقتىنى  ۇبا ەگەرئ. ياوق ۇناساىۋىتىم ڭچو ەئانچ ەنبىل ەكىللىنىشىش ۈزۈمىنىڭت ۇللۇقق

 ەرقىنااىپ ەتلىرىنىااڭمىلل ېھقااانچىلىقد ەنبىاال ەتاالەرمىلل ۋىچىچااار ڭالشتۇرۋالمىساااقئايدى
ئاساسالىق  ەمئىيىتىنىاڭج ېھقانچىلىقد»ئالىمالر  ەزىب تىنەۋەبس ۇشۇم ەمد. ۋاالاليمىزئايرى
ناتااا ھالاادا  ەدبىقااالپت ەتاالەرگەمىلل ۋىچىچااار ېگەننااىد «ەري ۋاستىسااى ەپچىقىرىشئىشاال

 ەنئاساسا ۇللىرىمۇق ڭرىمنى ۋە ۇناني ەدىمكىق ەلۇمكى پاكىتالردىن م. چىقارغان ەكۈننىي
 ېڭىازد ەلكاىچىققاانالر بولماساتىن  ب ېلىاپيااكى رىملىقالردىان ك ۇناانلىقالري ەنئالدى بل

باشاقا  ېتىۋېلىنغانبازىرىادىن سا ۇميااكى قا ۈشاكەنچ ەساىرگەئ ۇرۇشاتائ ۋەقاراقچىلىقىدا 
 دەرسىلىكىنىڭتارىخىي  ۇمىيئوم ۇنياد ۇپ بول ۋاتسا ەتتىكىئاد ۇب)بولغان  ەتتىكىلەرمىلل

 ۇللااۇقق ۋېلىشاانىىقىل ۇبااۇمق ەسااىرلىرىنىئ ەتباشااقا مىلاال(. بايااان قىلىنغااان ەممىسااىدەھ
 ۋىچىچاار ۆچمەنكا ەدىمكاىشاىمالىدىكى ق ەمىلكىتىمىزنىاڭم ۇئاساسىي قىلىشام ۈزۈمنىڭت

 ۇپبولاا ۇنالردىنھاا ەقەتپ ۇئاالھىدىلىكىاادىن بىاارى  باا ۈزۈمىنىااڭت ۇللااۇقق ەتلەرنىااڭمىلل
 ۇيغااۇر ئ ۈرك تاا ۇرجااان سااىيانپى  ج ەسسااىگەنئورنىغااا د ۇالرنىااڭىن ئېاايقالماسااتىن  ك

 ەمسا ەئاالھىادىلىكك ۇقىلغاندا  با ەتقىقت ۈزۈمىنىت ۇللۇقق ڭقاتارلىقالرنى ڭغۇمقىتان  مو
 .ۇقاراشقا بولمايد
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 :ئىزاھالر

 
 «ەبرىسااىق ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ» ۇڭدورجااى سااور.   ېئولوگىئااارن ڭغااۇلىيەمو ①

يىلااى  -1956 ەماقااال ۇباا. ۇشااتۇرغانتون ەھااۋالىنىئ ەپاانەد ۇنالرنىااڭماقالىسااىدا ھ ېااگەند
 ڭنى «ەتىجىلىرىن ەتقىقاتئىلمىي ت ەئاكادىمىي»قىلغان  ەشىرن ېتىكومىت لەرەنپ ۇالنباتۇرئ
 .ېسىلغانسانىغا ب -1

 ەلاقن «ۇرماتىساىيىلەرئىلگىرىكاى ف ەپچىقىرىشاتىنكاپىتالىساتىك ئىشل»: ماركىا ②
 .ەتب -8 ەشرى ن ەنزۇچەيىلى ن -1956 ەشىرياتىن

 ۇنالرھ»جىلد  -95 «نامەەنن»   «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل» ③
 .«ەقىسس ەققىدەھ

 «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن» ④
 ۇزۇڭلىيا»جىلاد  -102 «ەناتىر ەققىدەھ ۇيۈەنخەيلىي»جىلد  -101 «ەجىننام» ⑤

 .«ەناتىر ەققىدەھ
 -1925)« دوكالتاى ەكشۈرۈشت ڭغۇلنىتاشقى مو»:  ۋكوزلو ېئولوگىئارن ۋېتسو ⑥
ئوياان تاغلىرىادىن  ڭغاۇلىيەمو»: ماوجى ېيياۈەنئالىمى م ەوني  ياپ(ەشرىن ېنىنگراديىلى ل

 .ۈرەتس -83( ەشرىيىلى توكيو ن -1960)« بايقالغان يادىكارلىقالر
 ۇنالرھاا» ۋە «ەننااامەن»   «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل» ⑦

 ەققىادەھ ۋدىجاا)جىلاد  -7 ۋە( ەنااتىر ەققىادەھ ۋۇدى)جىلاد  -6   «ەقىسس ەققىدەھ
 .«ەاتىرن

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل تارىخىي⑧»
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن» ⑨

 ۇنھاا» ڭشااۇبااارب ماچا ەمزادى قانچىلىااك ئاااد( لااو) «ۈتااۈنبىاار ت ھۇنالرنىااڭ⑩»
( سااان -5يىلااى  -1954 «ەتقىقاااتىتااارى  ت») «ۈزۈمىتاا ۇللااۇقق ۆلىتىنىااڭد ەبىلىاالەرق
 ۈمەنتاا ەچااچەجااان  ن ەشب ەئائىلىااد ەرھ ە ئااائىل ەشب ۈتااۈنت ەرھ» ەماقالىااد ېااگەند
 ېنىاڭم. قىيا  قىلغان ەپد «ۇبولىد ۈزمىڭي ۆتت -ۈچيىغىندىسى ئ ڭئاھالىنى ۈتۈندىكىت

 ەئاانچ ۈشاەنچەبولغان چ ەگ «ۈتۈنت» ۇپ بول ۇرۋېتىلگەنئاش ەكالقىيا  ب ۇب ەقارىشىمچ
جىلاد  -90 «ەنناامەن نكاىېيىك»: بىر مىسام ئارقىلىق ئىسپاتالي ۇنىب. بولمىغان ۇۋاپىقم

 ۈمەنقالغاان ئاون تا ېشاىپئ» ېمىرىلگەنادەي ۇنالرھا ە د «ەقىسسا ەققىادەسىيانپىالر ھ» 
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 ەرھ» ەگەرئ. ەنگەننااتىرل ەپد« ئاتىغاان ەپسىيانپى د ۆزىنىكىشى ئ ۆپرەكك ۈتۈندىنت
 ۇھىسابلىسااق  با ەنئاساسا ېگەنادەد« جان باار ەشب ەئائىلىد ەرھ ە ئائىل ەشب ۈتۈندەت

 300ئىككاى مىلياون  ېگەنادەئااز د ەكساانى ئ ۇنالرنىاڭھ ەتاكەنك ۇلۇپنپىالرغا قوشسىيا
 ەڭئ ۇنالرنىاڭھ ەپەنادىئ ڭشاۇماچا. ۇبولغان بولىاد ڭغىچەمى 500 ليونئىككى مى ڭدىنمى
 ەپد ۆپچۆرىسااىدە ئ ڭمىاا 500بىاار مىليااون  ەقەتپ ۇساانىنوپ ەزگىلىاادىكىم ۈللەنگەنگاا
 ڭقالغااان ئاھالىنىاا ېشااىپچاغاادا ئ ۈزلەنگەنياا قاااۋاللىقزا ەن ئىااك ۇنداقشاا. ۆلچەرلىگەنماا
 ەسساەبىار ھ ەتتااھ ەسساە ھ ېارىمي ىرئاھالىدىن ب ەزگىلىدىكىم ۈللەنگەنگ ەڭئ ەكسىچەئ
 ەپگ ېاگەند «ۈتاۈنت» ۇڭا شا. ۇبولماياد ۇرغىلىساىغد ەساەۋۋرۇغات ېتىشاىنىك ۆپىيىپك

 ڭغااۇمقى موھااازىر. ەنقااارايم ەپجااان   د ەشب ۈتااۈنبىاار ت ەرھ. ەنىاادەم ېااگەند ەئااائىل
 ۈتااۈنت ەنىسااىنىڭم ڭنىاا« لااو»ئاتىلىشااىدىن  ەپد« ئىلااو» ەنىااالي ڭتىلىاادا ئائىلىنىاا

 .ۈبھىسىزش-ەكلىكى شەنئىك
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن كېيىنكى»⑾
 .«ۇنالرھ»جىلد  -4 «ەشىننام»جىيايى  ⑿
بىار  ەمئااد ۈمەنتا ەچاچەن ۋمىادىنقو ۇتۇقخاننىڭشا ەنبىال ۇنشارنانق ەسلەن م ⒀

 ۇنشاااارنانق ېااايىنك. ۆلتاااۈرۈلگەنئ ەرىپىااادىنت ۇنلىرىقوشااا ەنن ەڭااادەج ېتىملىاااقق
 ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنباشااالپ ن ەمنىئاااد ۇقئااارت ۈمەناادىنت ۆتتاا ۆلتااۈرۈپ ئ ۇتۇقخاننىشاا

جىلاد  -111  «ەقىسسا ەققىادەر ھۇنالھا»جىلىاد  -110 «ەرتارىخىي نااتىرىل». بولغان
 .«الىەرجىمھت ۇننىڭسانغ ەۋاندازقىران چ»

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن» ⒁
 ⒃. «ەرجىمھااالىت ڭئايالالرنىاا ەتلىااكئىپپ»جىلىااد  -84 «ەننااامەن ېيىنكااىك» ⒂

 ۈەنيا» ⒄. «ەزكىرىسىت ۋۇلالنالرياسا -بارىگاھ»جىلىد  -31« تارىخى ۇاللىسىس ۋلىيا»
 .«ەزكىرىسىت ەشكەرلەرل»جىلد  -98« تارىخى ۇاللىسىس

يىللىاق  -1985« ئىلمىاي ژورنىلاى ۇنىۋېرساىتېتىگوگىكا ئپىادا ۇڭگوج ەرقىيش» ⒅
. ڭقاارا ەماقالىسىگ ېگەند «ەرەققىياتىت ەمئىيىتىنىڭج ۇنھ» ۋياڭشىنىڭسانىدىكى ئو -4
  « رولااى توغرىسااىدا ۇھىمماا ەرەققىياتىاادىكىماااددا ت ڭتاشااقى ئامىلنىاا»: ۇچاااڭلىنلىي ⒆
 .سان -5يىلىق  -1980ژورنىلى « ئىزدىنىش ۋە ۆگىنىشئ»

ناااملىق  «ەرئىلگىرىكااى فورماتىسااىيىل ەپچىقىرىشااتىنكاپىتالىسااتىك ئىشل»ماااركا  ⒇
توپلىشاىپ  ۋاملىاقدا ەمەلىيەتاتەئ ەساىجامائ ەبىلىلەرنىاڭق ۋىچىچاار ۆچمەنك»: كىتابىدا

 ەردەي ۇباا... ۇرتوپىااد ۋاچاار ۋە ۋانالر  كااار(ReisegeseIIschaft) ەپەرچىلەرساا ۈرىادىغاني
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. ەمە ئ ەري ۇپ توپى بولا ۋاچار ەمەلىيەتتەئ ەپچىقىرىلغىنىئىشلقايتا  ۋە ەللىۋېلىنغىنىئىگ
 ېااڭج»جىلااد  -62 «ڭنااامەكونااا تا»: ېااگەند( ەتب -27 ەشاارىن ەناازۇچەن)« . . .

ئااات  قويالرغااا  ۇشااىھاااالك بول ۋە ۈللىنىشااىگ ۈركلەرنىااڭدا ت «ەرجىمھااالىت ۈەنشااونىڭي
 ۈلااۈكت -ۈزۇقئاا»جىلااد  -59« تااارىخى ۇاللىسااىس ۋلىيااا». ېااگەند «ۇناسااىۋەتلىكم
 ەنبىال ۇنقوشا ۈچلۈكلاۈكك ەن بايلىق ئات بىل ەئادىتىد ڭقىتانالرنى» ۇدىم «ەزكىرىسىت
 ۇزۇققايماقنى ئ -ېتىقق ەملىرىئاد. ئات باقاتتى ەرلەردەموم ي ۇئوت  س ۇالرئ. ۆلچىنەتتىئ

 نېتىشامىگەئاشلىق ي. ھاجىتىدىن چىقاتتى ۈندىلىكك ۇپ ماھىر بول ۋالشقائو ۋئو. قىالتتى
ئائىاات  ۇنالرغاااھ. ەنگەنناااتىرل ەپد «ەچااۈرەتتىك ۇرمااۇشت ەنبىاال ۇشااۇنىڭچاااغالردا م
 ېنىاقئونشااش ئ ەدىكىاگ« تاارىخى ۇاللىسىس ۋلىيا» ۋە «ڭنامەتا» ېرىيالالرداتارىخىي مات

قىتانالرغا  ۋە ۈركلەربولغان ت ەتمىلل ۋىچىچار ۆچمەنشىمالدىكى ك ۇڭا ش. يوق ەلۇماتالرم
 .ۇىن پايدىلىنىشقا بولىددېرىيالالرئائىت مات

 
 

 تىكلىنىشى ڭھاكىمىيىتىنى ۇلدارلىقق ۇنباپ ھ. 3
 

 ەياادانغام ۇلالرنىااڭق ۋە ۈلااۈكم ۇسۇسااىيپارچىلىنىااپ  ن ەسااىنىڭجامائ ئۇرۇقداشاالىق
 ۈزۈمىماۇقىلىش ت ۋارىسلىق ۇققاھوق ۋە ۆڭەكلىرىئاقس ۇرۇقئ ۇنالرداھ ەگىشىپ ئ ېلىشىگەك
 ۆلۈنۈشاىمۇئىچكاى قىساىمىدىكى ساىنىپقا ب ىيەتنىاڭەمئج ەنبىال ۇنىاڭب. ەلادىك ەيدانغام
 ەتىجىساىدە ن ۇرۇشلىرىئ ۇالڭچىلىقب ۆپلىگەنك. ڭقۇرالشتىچو ۋە ەسكىنلەشتىك ۈنسېرىك
 ۇنىڭشا. ۋالدىتوپلى ۇمق ۋەباشلىقالر زور مىقداردىكى بايلىق  ەربىيھ ۋەئاقساقىلى  ۇرۇقئ

ساايالم  ۇالرئا ەسالەپتەد. دىۆتۈرۈلاك ۇقىرىزورىيىاپ  ئاورنى يا ۇقىھوقا ۇالرنىاڭئ ەنبىل
 ەرىپىاادىنت ېڭەشمىسااىك ەبىاالەياااكى ق ۇرۇقئاا ۇقىھوقاا. ېلەتتااىك ۋۇجۇتقااائااارقىلىق 

 ۇالرئاا ەماادىلىكتەئ. ئىاادى ۋەربااارا ەنبىاال ەزالىاارىئ ۇرۇقئااورنى ئاا ۇپ بولاا ېرىلىاادىغانب
 ەنبىال ۇنىاڭب. بولادى ۇردىغانئورنىنى مىارا  قالاد ەللىۋېلىپ ئىگ ۇقنىھوق ەيدىنپەيپ
 ۈچقىلىدىغان سىياساىي كا ۆكۈمرانلىقھ ەزالىرىغائ ۇرۇقئ ۋەقارىشلىشىدىغان  ەنبىل ۇرۇقئ
 ۇالڭچىلىااقب»:  ېاانگىلىائ. بولاادى ەۋجااۇتئىچكااى قىسااىمىدا م ەبىلىنىااڭق ۇرۇقداشاالىقئ
. ۈچەيتتىكا ۇقىنىھوقا ڭباشلىقالرنى ەربىيھ ۆۋەنت ۋەباشلىق  ەربىيئالىي ھ ەڭئ ۇرۇشىئ
 ۈزۈمتااا ۇقچىلىاااقئااااتىلىق ھوق ۇساااۇم ئ ەكتالالشااات نىۋارىساااىئائىلىساااىدىن  ۇالرنىاااڭئ
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 ەسالەپتەد ەركىشل. ۆزگەردىئ ۈزۈمىگەقىلىش ت ۋارىسلىق ەيدىنپەيپ ېيىن ك ەندىنتىكلىگ
قىلىاش  ۋارىسالىقنىام  ۇئانىرىادا با ەڭئ. قىلىشاتى ەلەپت ېايىنك. ۇردىقىلىپ ت ەتتاق
 ڭقىلىشانى ۋارىسالىقىغاا ئورن ۆڭەڭلىكئاقسا ۋە ۇقىغاقىلىنىپ  نانلىق ھوق ۇبۇمق ۈزۈمىت

 .ۆرسەتكەك ەپد «①ەندىئاساسى تىكل
 ۋارىسالىق ۇققانىم ھوق ۇب ۇنالرنىڭھ ەسىردە ئ -3 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب تەنمىنەن

يىلاى  -209 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با. باشالىدى ەكىللىنىشاكەش ەيادىنپەيپ ۈزۈمىقىلىش تا
نىام  ۇبولغانادىن باشاالپ با ەڭرىقاۇتت ۆزىئا ۆلتاۈرۈپئ ەڭرىقاۇتنىت ۈمەنئاتىسى ت ۇربات
 ەد «ەقىسساااا ەققىاااادەھ ۇنالرھاااا. ەرناااااتىرىل يتااااارىخى». ەناااادىئااااانىر تىكل ۈزۈمتااا

 ېايىنك ۈمەنتا ۇپ ئاوغلى بولا ڭچاو ەڭرىقۇتنىاڭت ۈمەنتا ەسالىئ ۇرباات ە ناتىرلىنىشىچ
 ۇرنىباات ۆرگەچكە كىچىك ئوغلىنى يانشاى كا ۇغۇلغانت( نانىشىدىن)ئالغان ئالچىسىدىن 

بىاار  لغااانقى ۋىچىلىقچااار ەتىراپىااداكارىاادورى ئ ېشااىھااازىرقى ن) ىالرغاااۋچيا ەربتىكااىغ
قااولى  ۋچىالرنىااڭقىلىااپ  يا ۇجااۇمھ ۋچىالرغااايا ەمھ ەۋەتااكەنبارىمتايلىققااا ئ( ەتمىلاال

 ۇلپااارىنىبىاار ت ۋچىالرنىااڭيا ۇربااات ېكىن لاا. بولغااان ۆلتااۈرۋەتمەكچىئ ۇرنىئااارقىلىق بااات
ئاااتلىق  ۈمەنبىاار تاا ۇنىمانتاااپ ئاا رلىقىنىۇبااات ۇنىااڭئ ۈمەنتاا. ەلااگەنك ېچىااپئااوغرالپ ق

 ەشاىقم ەساكەرلىرىنىياساپ ئ« ئوقيا ۋازلىقئا»بىر نىم  ۇربات. ىلغانباشلىق ق ەسكەرگەئ
نىشاااانغا قارىتىاااپ  ېتىلغاااانئوقياااا ئ ۋازلىقئاااا ەرگەقاااوم ئاساااتىدىكىل ۇئااا. ۇرغانقىلاااد
 ەساكەرلىنىىق ئئااتل ۇئا. ۇقتۇرغاانئ ېلىنادىغانلىقىنىكاللىساى ئ ەكبىارد ۇچىالرنىڭئاتمىغ

 ۇزۇنئا. كاللىساىنى ئالغاان ڭئاوق ئاتمىغانالرنىا ەباويىچ ۇيرۇقچىققانادا  با ۋغاباشالپ ئو
 ۈرئەتجا ېتىشاقائ ەڭچىلەرج ەزىئاتقاندا  ب ۇلپارىغات ۆزىنىڭنى ئ« ئوقيا ئاۋازلىق»ۆتمەيئ

 زۇنۇئا ەنەي. كاللىساىنى ئالغاان ڭقىاللمىغانالرنىا ۈرئەتجا ېتىشقائ ەرھامد ۇئ. قىاللمىغان
 ەزىئايالىغا قارىتىاپ ئاتقانادا  ب ۆرىدىغانيانشى ك ۆزىنىڭنى ئ« ئوقيا ۋازلىقئا» ۆتمەيئ
كاللىسااىدىن  ۇالرمااۇب ەنبىاال ۇنىڭشاا. قىاللمىغااان ۈرئەتجاا ېتىشااقائ ۇپقورقاا ەڭچىاالەرج

 ۇلپارىغاات ەڭرىقۇتنىاڭت ۈمەنناى تا« ئوقيا ۋازلىقئا»چىققاندا  ۋغائو ۇئ ېيىنك. ئايرىلغان
 ئاااۋازلىق» ەنمەساتىنئىككىل ەقىلاچ ەممىسااىھ ەڭچىلەرنىاڭج ېاتىمق ۇباا. انقارىتىاپ ئاتقا

 ەشاىقىنىڭم ەسكەرلەرنىڭئاتلىق ئ ۇندىالش ۇربات. نىشانغا قارىتىپ ئاتقان ېتىلغانئ« ئوقيا
 ۈنىبىار كا. ەنبولىادىغانلىقىنى بىلاگ ەئىشلىتىشاك ۇالرنىبولغانلىقىنى  ئ ۇۋەپپەقىيەتلىكم

 ۈمەنسااىنى تاا« ئوقيااا ۋازلىقئااا» ۇيۇقسااىزچىققاناادا ت غاااۋئو ەگىشااىپئاتىسااىغا ئ ۇربااات
 ۈمەنتا ېتىاپئ ەگىشاىپئ ۇنىڭغاائ ەرھاامد ەسكەرلىرىئ ۇنىڭئ. قارىتىپ ئاتقان ۇتقاقەڭرىت
 ۆزىگەئا ۋەئىنىساى  ۆگەيئانىساى ئا ۆگەيئا ۇرباات ەنبىال ۇنىڭشا. ۆلتۈرگەنئ ەڭرىقۇتنىت
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 ۆزىئاا ۆلتااۈرۈپ ئ( قاللىرىئاقسااا ەبىلىلەرنىااڭقايسااى ق ەرھ) ۋەزىرلەرنااى ۇنمىغانبويساا
 ۋاستىساى ۇقزورلا ۈچلەرنىاڭك ۆتاۈرگەنبااش ك ېڭىادىنبايانادا ي ۇبا. بولغاان ەڭرىقۇتت

. ەتتۈرۈلگەنئ ەكائ ۆرىشىيوقىتىشتىكى جىددىي ك ۈچلەرنىك ۇتەئەسسىپئارقىلىق كونا م
ئىقتىساادىي ئاساساى  ۇنالرنىاڭھ ۈرەشنىم ك ۇب ۇپ بول ۈرەشسىياسني ك ەيدانبىر م ۇب

 ۇلادارلىقق باساقۇچىدىنئانىرقى  ەمئىيىتىنىڭج ۇرۇقداشلىقئ ۇرۇلمىسىنىڭق ەمئىيەتج ۋە
ئالغااا قاااراپ  ڭتارىخىنىاا ۇنھاا. ەتىجىسااىن ڭقىلغانلىقنىاا ەرەققىاايقاااراپ ت ەمئىاايەتكەج
ساىنپىي  ەمئىيەتاتىنئىپتىدائىي ج ەمدىالئ ۇڭا ش. ئىپادىسى ئىدى ڭقىلغانلىقىنى ەرەققىيت
 ۋەقەساااىگە ۆلتۈرگەنلىاااكئاتىساااىنى ئ ۇرنىاااڭبات نالردىكىۇھااا ۆتۈۋاتقاااانئ ەمئىااايەتكەج
 ۇناااداقئ. ۇقارىسااااق بولماياااد ەنقارىشاااى بىااال ەناااالقئ ۋە ېلىاااپاللىاااق كوناااا قېئودف

 ۇنالرنوقتىساىدىن ھا ەنبەساىساىنپىي م ۋە ەنبەساىتارىخىي م ەمئىيەتنىڭج ەن بولمايدىك
تىلغااا  ېاايىنك ەساالەن م ەرنى ھادىسااىل «ەلىااتەغ»نىاام  ەرھ ەرگەنب ۈزياا ەمئىيتىىاادەج
 ۇنىنىنوتاا ۇنىااڭئ ۆلسااەئاكسااى ئ سااىنى ئانى ۆگەيئااوغلى ئاا ۆلسااەئاتىسااى ئ» ېلىناادىغانئ

 ەھاۋالالرنىغاا ئونشااش ئ« ئاكىساى ئالىادىغان ۇنىنىنوتا ۇنىاڭئ ۆلسەئىنىسى  ئىنىسى ئ
 .ۇتوغرا بايان قىلغىلى بولمايد

 ۇرۇقىغاائ النادى ۇقئاالىي ھوقا ەڭئ ەڭرىقۇتنىاڭت ېايىن چىققانادىن ك ەنتكەت باتۇر
ئىنىساىغا  ۆلساەئوغلىغاا  ئاكىساى ئ ۆلساەئاتىساى ئ ەناىمىرا  قالىادىغان  ي ەركەزلىشىپم

 ۈيااۈكب ەركەردە ساا ۈيااۈكب ەگ باشااقا نااان  ب ۇنىڭاادىنئ. مىاارا  قالىاادىغان بولاادى
 ۋە ۇرۇقئا ېساىلزادەبىار قىساىم ئ ەنساەپلەرگەم ڭقاتاارلىق چاو ەگياساقب ۈيۈكب ەگ كاھىب

 ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل». قىلىاادىغان بولاادى ساالىقۋارى ەمئىيەتااتىكىلەرج
. قىلىنااتتى ۋارىسالىق ەۋالدئ -ەۋالدماۇئ ەممىساىگەھ ەنساەپدارالرنىڭم ڭچاو ە د «ەقىسس

. ەننااامەىنكااى نېيك». ېاايىلگەنئىاادى  د ۇرۇقئاا ېسااىلزادەئ ۈچئاا ۈبۈ الن  شاا ۇيااان ق
بولغاان  ەنساەپئىچىادىكى ئاالىي م ەمەلدارالرنىڭئ ۇدىم «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج
قاوم  ساوم قاوم بااتىا ناان   ڭ  سوم قوم نان  ئوڭ  سوم قوم بىلىك نان  ئوڭئو

قااوم  سااوم قااوم نااازىر نااان قاتااارلىق  ڭقااوم  سااوم قااوم ئونىئااوت نااان  ئااو ڭئااو
 ۋارىسالىرى ەناتت ۋە ۇكىلىرىئ -ئاكا ۇللىرى ئوغ ەڭرىقۇتنىڭت ەممىسىگەھ ەنسەپلەرنىڭم
 ۇرۇقىادىنئ( ەرجىمىساىت ڭدىكى النادىنى «ەننامەن») ۈلەندىش ەڭرىقۇتت. تتىەيىنلىنەت

 ۇنالرنىاڭھ ۇرۇقئا ۆتالن قاتاارلىق تا ۇلىن چيا ۈبۈ شا ۇياان ق ۇرۇقالردىنيات ئ ۇپ بول
 .ەنگەنناتىرىل ەپئىدى  د ۇرۇقالردىنئ ەشھۇرئىچىدىكى م

 ۈزۈمىنىااڭش تقىلىاا ۋارىساالىق ەڭرىقۇتلۇققااات ۇپمااۇقىلىااش  بول ۋارىساالىق ھوقۇققااا
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. رولىناى يوقااتتى ڭئىتتىپااقى ئورگىنىنىا ەبىلىالەريااكى ق ەبىلەق ۇرۇقداشئ ۇرغۇزۇلۇشىت
 ۇنىىاڭئ ېكىنلا ۇ ساقلىنىپ قالغان بولساىم ەنىالئىتتىپاقى ئورگىنى ي ەبىلىلەرق ۋە ەبىلەق
بولغانادىن  ەڭرىقاۇتت ۇرباات ەسالەن م. ۋېتىلدىتاشلى ۈتۈنلەيپرىنسىپلىرى پ ېمۇكراتىكد
 ڭئاقساااقاللىرىنى ەبىاالەقايسااى ق ەرھ ەرچەئىشااالردا گ ڭسىياسااىي چااو ەربىااي ھ يىن ېااك

ئىاش  ەنالىغانچ ۆزىئ ەلكىئىش قىلماستىن  ب ەبويىچ ۇدائىم ش ېكىنل ۇ پىكىرىنى ئالسىم
باشالىقلىرىنى  ەبىالەقارىشاى چىققاان ق ەپىكىارىگ ۆزىنىاڭچااغالردا ئ ەزىب ەتتااھ. قىالتتى

باشاالىقلىرىغا  ەبىاالەقايسااى ق ەرھ ەڭرىقااۇتت ە بىلاال ەنبىاال ڭۇنىشاا. تاشاااليتى ۆلتااۈرۈپئ
 ېچىكىاااپك»ئاتلىنىشاااىنى   ۋاقتىااادا ۆزئااا ۈرۈشااالىرىگەي ۇالرنىاااڭئ ۈشاااۈرۈپ چ ۇيرۇقبااا

 ۇنالرھا. ەرتاارىخىي نااتىرىل». ۇقتاۇراتتىغاانلىقىنى ئ «ېلىنىادۇكاللىسى ئ ۇچىالرنىڭقالغ
 ەرياساىد ۋنېلياا) ڭگوساالرتو ەرقتىكىچاغدا ش ۇش ە ناتىرلىنىشىچ ەد «ەقىسس ەققىدەھ

ئاتىساىنى  ۇرنىاڭبات ۇالرئا ۇپ تاپقان بولا ۇدرەتق( ەتقىلىدىغان مىلل ۋىچىلىقبويىدا چار
 ۈمەنتاا ۇردىنبااات ۇپئااانىر بولاا -ئىلگىاارى ڭالپ بولغااانلىقىنى ئااا ەڭرىقااۇتت ۆلتااۈرۈپ ئ
. ى ساورىغانئالچىسىن ۇرنىڭبات ەنەئارقىدىنال ي. سورىغان ېرىشنىب ۇلپارىنىت ەڭرىقۇتنىڭت

 ۇ بولماياد ېرىشاكەب ەزلەرساورىغاندا ب ەسلىھەتئاقساقاللىرىدىن م ەبىلەقايسى ق ەرھ ۇربات
. ۇرغانقاناد ەلىپىناىت ڭگۇساالرنىڭتو ېتىمغاائىككاى ق ۇئا ېكىنلا ۇ قارىغان بولساىم ەپد
 ۋەقىلىشاقا باشالىغان  ۋۇزتاجاا ەربكەغ ەيدىنپەيپ ەغرۇرلىنىپ م ڭگۇسالرتو ەنبىل ۇنىڭش
دىكااى  «ۇرائوتتاا»ئارلىقىاادىكى  ۇنالرنىااڭھ ڭگۇسااالرنىڭتو ەۋەتىااپ ئ ەلچااىئ غاااۇربات

ئاارلىق  ۇرساىدىكىئوتت ەتئىككاى مىلال)قىلغاان  ەلەپت ېرىشانىب ەرنىقاقا  ي ۇقتاشالند
 ېاتىمق ۇبا. پىكىار ئالغاان رىدىنئاقسااقاللى ەبىالەقايساى ق ەرھ ېتىمماۇق ۇبا ۇربات(. رايون

 «ۇبولماياد ەساىرىھىچقانداق ت ەبىزگ ېرىۋەتسەكب ەر ر يبىكا ۋېتىلگەنتاشلى ۇب» ەزىلەرب
 «ۇبولماياد ېرىشكەئاساسى  ب ۆلەتنىڭد ەري» ەزەپلىنىپقاتتىق غ ۇربات ېكىنل. ېيىشكەند
 ەرھااامپ  دۆلتااۈرۈقىلغااانالرنى ئ ەشااەببۇ ت ېرىۋېتىشاانىب ڭگۇسااالرغاتو ەرنااىي ۇباا ەپ د
 «ۆلتۈرۈلىادۇئ ۆزلىگۈچىلەرىشنى سئ ۇب ېيىنك ۇنىڭدىنب» ۋەتارتقان  ۇنقوش ڭگۇسالرغاتو
 ۈنھىسااىزكىش ۇقنىاام ھوقاا ۇباا ەڭرىقۇتنىڭكىاادەكت ۇربااات. ۈشااۈرگەنچ ۇيرۇقباا ەپد

 ۇچاغادا ئا ۇبا. باشالىقلىرىدا ياوق ئىادى ڭئىتتىپاقىنى ەبىلىلەرق ەمئىيەتتىكىئىپتىدائىي ج
 .قالغانىدى ۇپبول ۆكۈمرانىئالىي ھ ەڭئ ەقىقىيھ مىيەتنىڭبىر سىنىپىي ھاكى

 ۇالرئ. ۇندۇردىبويس ەتلەرنىمىلل ۇرغۇنن ەتىراپتىكىئ ۇنالرھ ەۋرىدەد ەڭرىقۇتت باتۇر
 ېرىپ ب ەربەز ۋچىالرغايا ەربتەتارمار قىلىپ غ ڭگۇسالرنىتو ەرقتەش ۇپئانىر بول-ئىلگىرى

 ڭلىاڭ دى ۈشاۈر چ ۇنگىر شاىمالدا ھا ۇتىۋېلىاپ باياان ناانلىغىنى ي ۋە ۇباانئال ەنۇپتاج
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ئالدىادا  ەلبىلەرغ ەربىيبىر قاتار ھ ۇب. ۇندۇردىبويس ەتلەرنىمىلل ىقاتارلقىرغىز  شىنلى ق
« غالىا  ەڭرىقۇتنىت ۇربات» ۇشۇپئاقساقاللىرى قورق ەبىلىلىرىنىڭقايسى ق ەرھ ۇنالرنىڭھ
 ەگىشااىپالئ ۇنىڭغاشاا ۇربااات. قىاللمىاادى ۈرئەتجاا ۆرسىتىشااكەقايتااا قارىشاالىق ك ېيىشااىپ د

باشااقا  ەتىراپىاادىكىئ ۇالرنىااڭئ ۋە ۇزئوغاا ن ئۇيسااۇ ەن يوقىتىااپ  كاارور ۋچىالرنىيااا
 ە پامىر تاغلىرىغىچ ەربتەغ ەرياسىغىچە د ۋنېھازىرقى ليا ەرقتەتىنجىتىپ  ش ەتلەرنىمىلل

كاونتىروم  ۇنالرنىبولغاان رايا ېپىلىغىچەسا ەددىچىنسا ەنۇپتاج ۆلىگىچە شىمالدا بايقام ك
 ڭئولپاننىاا ۋە ۇلالرقاا ماادىكىتۈركۈزور  ۆپىيىشااى ك ۇنالرنىااڭراي ۇندۇرۇلغانبويساا. قىلاادى

 ۇباا. ۆپەياادىك ېاازناھااايتى ت ۈلكىماا-مااام ەنساالەرنىڭش ەگىشااىپ ئ ەكىرىشااىگ ېقىااپئ
قارىشاالىقىنى  ەبىلىلەرنىااڭق -ۇلااۇ ئ ۇندۇرۇلغانبويساا ۋە ۇلالربااايلىقالرنى قوغااداش  قاا

 ەنااۇبىنى ج ۆللۈكنىااڭچ ەنشااىمالىدا  ئالاادى بىاال ەمىلكىتىمىزنىااڭم ۈچااۈن ئ ۇرۇشباساات
ھاكىمىيىتى  ۆلەتد ۇلدارلىققىلىپ  بىر ناھايتى زور ق ەركەزشىمالىنى م لۈكنىڭۆلن چېيىك

قوياادى  ەدەمق ەۋرىااگەد ەدەنىاايەتم ۋايلىقتىنيااا ۇنالرباشااالپ ھاا ۇنىڭدىنشاا. ەناادىتىكل
بىار  ەمئىيىتىنىاڭج ەدەنىيەتم ېكىنل ۇ قورالى بولسىم ېزىشھاكىمىيىتى سىنپىي ئ ۆلەتد)
 .(ەلگىسىدۇرب

 .ۆلۈنگەنىدىقىسىمغا ب ۈچرگانلىرى ئئو ەتھاكمىي ھۇن
رايونالر  ۇرۇشىدىكىباشق ۇنىڭئ( . قىسىم ەركىزىيم)ئوردىسى  ەڭرىقۇتت بىرىنچىسى 

ھااازىرقى ) ەيجااۈند ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەنااۇبىيج ۇپ قىسااىمى بولاا ۇرائوتتاا ۇنالرنىااڭھ
 ۇتاتوق ڭغۇلنىاڭھاازىرقى ئىچكاى مو) ۈنجاۇڭي ۋە( ەتىراپىناھيىسى ئ ۋېيشىيەن ېبىينىڭن

 .ېلەتتىك ۇدۇمئ غائايماقلىرى( ەتىراپىداناھىيىسى ئ
 ۇنىاااڭئ(. قىساااىم ەرقىيشااا)ساااوم قاااوم بىلىاااك ناااان ئوردىساااى  ئىككىنچىساااى 

ھاازىرقى ) ڭگۇشاا ەناۇبىيج ۇپ قىسىمى بولا ەرقىيش ۇنالرنىڭرايونالر ھ ۇرۇشىدىكىباشق
 .ېلەتتىك دۇمۇئ ۇيموالرغان ەربىيئايمىقىغا  غ( ەتىراپىناھىيىسى ئ ۇەيلەين ېبىينىڭن

 ۇنىاااڭئ( . قىساااىم ەربىااايغ)قاااوم بىلىاااك ناااان ئوردىساااى  ڭئاااو ئۈچىنچىساااى 
ھاازىرقى ) ڭجۈنشاا ەناۇبىج ۇپ قىسىمى بولا ەربىيغ ۇنالرنىڭرايونالر ھ ۇرۇشىدىكىباشق

 ۇدۇمئا ڭالرغاادى  چيا ۋچى ياا ەربىايئايمىقىغاا غ( ەتىراپاىناھىيىساى ئ ۈلىني ەنشىنىڭش
 .ېلەتتىك

ئاالىي باشالىقى  ەڭئ ەتنىاڭھاكىمىي ەمھ ۆكاۈمرانىئاالىي ھ ەڭئ ۇنالرنىڭھ تەڭرىقۇت
 ۆزنىڭسا ېاگەند ەڭرىقاۇتت. ەيتىد «ۇتق» ۇلنىئوغ  «ەڭرىت» ەڭرىنىت ۇنالرھ ۇپ بول

نىام  ۇبا. ②باوالتتى ېگەنلىاكد« باشالىق ۈياۈكئوغلىغاا ئونشااش ب ەڭرىنىڭت» ەنىسىم
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 ەنىساااىگەم ەھااابەرر ەڭداشساااىزت ەنىساااىدىنم ەھااابەرر ەتتىكىئااااد ەڭرىقۇتنىاااڭئاتااااش ت
 .ېرىدۇب ەتتۈرۈپئ ەكائ ۆزگەرگەنلىكىنىئ

 ۇقالرنىھوقاا ڭقاتااارلىق بااارلىق چااو ەدىپلوماااتىي ۋەسىياسااىي  ەربىااي ھ تەڭرىقااۇت
. ەملىشاەتتىيارد ۇتقاۇساوم قاوم ق ڭ سىياسىي ئىشاالرغا ئاو ۇپ بول ېلىۋالغانئ ڭگىلىغاچا
 ۇياانق. ئااالتتى ۈستىگەئ ڭەكلەرۆبولغان ئاقس ۇرۇقىدىنئ ۈبۈش ۋەالن  ۇيان ق ۇتقۇلۇقنىق
ساوراقالرغا  ەنئاساسا ەلالەپ ئىگ ەرتىۋىلەرنىم ڭئو ئۇرۇقلىرى ۈبۈش ۋەسوم  الن  ۇرۇقىئ
 ەلاۇمئااغىزاكى م ەڭرىقۇتقات ەھۋالالرنىئ. بوالتتى ەشغۇمم ەنچىقىرىش ئىشلىرى بىل ۆكۈمھ

 .③ئىشالر يوق ئىدى ەيدىغانناتىرل ۋەيازىدىغان  ۇپ قىلىدىغان بول
ساوم  ۇنالرھا. ئىادى ۆكۈمرانھ ەرلىكئالىي ي ەڭقوم بىلىك نانالر ئ ڭقوم  ئو مسو

 ۆرمەتكەھا ەڭقالساىال ساوم قاوم بىلىاك ناان ئ ەڭرىقۇتتىنت ەزىزلىگەچكە ئ ەرەپنىقوم ت
 ڭچاو ەدەربىلىاك نانغاا قارىغانادا بىار ق ڭئاورنى ئاو ۋە ۇقىھوقا ۇڭا شا. ئىدى ۋەرسازا

 ۋەزىاپىگە ۇبولغاچقا  ب ۇلدىغانقوي ۋارىسى رىقۇتنىڭەڭسوم قوم بىلىك نانلىققا ت. ئىدى
قاوم بىلىاك ناان نانادىن قالساىال ساوم قاوم   ڭئو. ۇالتتىقوي ەرھالالردا شاھزادىل ۆپك
 ۆز  ئا ۇرۇپئالدىغا ئايرىم ئاوردا قا ۆزئ ۇقوم نانالرم ڭسوم  ئو. ۇراتتىقوم نانالر ت ڭئو
قاوم  ڭساوم قاوم  ئاو ەئىچىاد ەلالەرەمھاكىمىيىتىادىكى ئ ۇنالرھا. ۇراتتىباشاق ەرلىرىنىي

 ۇنىڭادىنئ. ېساابلىناتتىھ ەمەمئ ڭچو ەڭقوم نانلىق ئ ڭسوم قوم  ئو ۋەبىلىك نانلىق 
ساوم  ەگ كااھب ۈياۈكقوم ب ڭسوم قوم  ئو ەركەردە س ۇيۈكقوم ب ڭقالسا سوم قوم  ئو

 ۇالرنىااڭئ. ېسااابلىناتتىھ ەمەمئ ڭچااو ۇقاتااارلىقالرم ەگياساااقب ۈيااۈكقااوم ب ڭقااوم  ئااو
 .بوالتتى ۆۋەندىكىچەت ەرقىپ ۆۋەنلىكت -ۇقىرىي

قااوم بىلىااك نااان   ڭسااوم قااوم بىلىااك نااان  ئىككىنچىسااى ئااو بىرىنچىسااى 
 ۇلاۇغسوم قوم ئ ەشىنچىسىقوم نان  ب ڭئو ۆتىنچىسى ت. ④سوم قوم نان ۈچىنچىسى ئ

 ۈيااۈكسااوم قااوم ب ەتتىنچىسااى ي ەركەردە ساا ۇلااۇغقااوم ئ ڭئالتىنچىسااى  ئااو ەركەردە ساا
 ۇلاۇدنچىساى  ساوم قاوم ئۇچىتوقق ەگ كااھب ۈياۈكقوم ب ڭئو ەككىزىنچىسى س ەگ كاھب

 .ەگياساقب ۇلۇغئ ۇمق ڭئونىنچىسى  ئو ەگ ياساقب
 ۇرمۇشاانىڭئاللىقاچاان مىللىاي ت ۋاقىتتااا ۇبا ەشاكىمت ۇچىقىلغاا ۇرۇشئا ۋە ئاۇرۇش»

 ۇلاادارلىقق ۆڭەكلىرىنىڭئاقساا ۇنھاا  ⑤لىقااتىن « قالغااان ۇپبولاا ۇنكىسىيىسااىنورمااام ف
 ەتھاااكىمىي ۇباا. ئىاادى ەتھاااكىمىي ەربىاايھ ۆچمەنبىاار كاا ەمەلىيەتااتەىمىيىتى  ئھاااك

 ۇنىاڭبولغاچقاا  ئ ۇرۇلغاانق ەريانىاداش جېازىئ ۋە ۇالشبا ەتلەرنىقوشنا مىلل ەسلىدىنمۇئ
 ېازىشئ ۋە ۇالشبا ەتلەرنىھالدا قوشنا مىلل ەنئىلگىرلىگ ېخىمۇت ەنىالبىرى ي ەقسىدىنىڭم
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ئااتلىق  ەممىسىنىھ ەرلەرنىڭئ ەتكەنقورامىغا ي ەرەپتىنر تبى ۇنىڭدائ ەۋەبتىنس ۇش. ئىدى
 -ڭچو ەممىسىھ ەمەلدارالرنىڭئ ەرىجىلىكد ەربارلىق ھ ەرەپتىنبىر ت ەنەبولسا  ي ەسكەرئ

قاتناشاقاندىن  ۇرۇشاقاباشاالپ ئ ۇنقوشا ۆزىئا ەڭرىقاۇتت. باشالىق ئىادى ەربىيكىچىك ھ
 ۇلاۇغقاوم ئ ڭساوم قاوم  ئاو قاوم بىلىاك ناانالردىن تااكى ڭسوم قوم  ئاو ەنەسىرت ي
قوماناادانلىق  ۇرۇشااقاباشااالپ ئ ۇنئااايرىم ھالاادا قوشاا -ئااايرىم ەممىسااىھ ەگكىچەياساااقب
 ەكلىارىقومانادانلىق قىلساا  كىچىكر ەساكەرگەئاتلىق ئ ۈمەنت ەربىر ڭراقلىرىچو. قىالتتى

 ەسااكەرگەئ ۈمەنبىاار تاا ۇنالرداھاا. باشااچىلىق قىالتتااى ەسااكەرگەئاااتلىق ئ ەچااچەن ەربىاار
 ەپد «ېشااىب ۈمەنتاا» ۇالر  ئاا ۇپى بولاا 24باشاالىقتىن  ەربىاايچىلىق قىلىاادىغان ھباشاا

 ۈزيا ېشاى ب ڭمىا ەنەقاوم ئاساتىدا ي ىنىڭقايسىسا ەرھ ېشاىنىڭب ۈمەنت 24 ۇب. ئاتىالتتى
جااورجى  ېگى ياساااقب ەگ كاااھب ۇباا. بااار ئىاادى ەمەلاادارالرقاتااارلىق ئ ېشااىئااون ب ېشااى ب

قااوم  ۇالرنىااڭئ ۇپ بولاا ەمەلاادارالرئ ەربىاايھ ىااكەرىجىلد ۆۋەنتاا -ۇرائوتتاا ۇقاتااارلىقالرم
 نىنىاڭكىچىاك يااكى ئور-ڭچاو ۇقىنىاڭھوق ۇالرنىاڭئ ۆپلاۈكى ك -ئااز ەرنىڭئاستىدىكىل

 ڭسوم قاوم  ئاو ەنئوردىسى بىل ەڭرىقۇتت. ⑥ئىدى ۆلچىمىئ ۇشىنىڭبول ۆۋەنت -ۇقىرىي
 ەناىي)« ر ئىادىبا ەرلىرىئايرىم ي ڭقايسىسىنى ەرھ» ڭقايسىسىنى ەرقوم بىلىك نانالر ھ

 ۇرۋاتقانباشااق ۆزىقايسىسااى ئاا ەرھ(. بااار ئىاادى ەرلىاارىي ۆلۈشااىۋالغانب ڭقايسىسااىنى ەرھ
 ەتااكەنبااارلىق قورامىغااا ي. باشااچىلىق قىالتتااى ۇالرغااائ ەشااكىللەپ ت ۇنرايااونالردىن قوشاا

 ڭيااكى مىا ېشاىب ۈزباشالىقلىرى يا ۇرۇقئا. باوالتتى ەساكەرئااتلىق ئ ەممىسىھ ەرلەرنىڭئ
يااكى ناان  ېشاى ب ۈمەنتا ەمەتتىكىلەرياكى ج ۇرۇقئ ېسىلزادەئ ەينلىنىدىغان ت ېشىلىققاب
 ۋارىسالىق ۇنىڭغاائ ەمھ ۋالغانقىلى ۇمى مونوپەنسەپلەرنم ەرىجىلىكد ۇقىرىقاتارلىق ي ۆرەت

ئاارقىلىق ( ۇناساىۋىتىم ۆكۈمرانلىاقھ) ۇناساىۋەتم ەشاكىلىينىام ت ۇبا ۇپ قىلىدىغان بول
 ۇرۇشالىرىغائ ۇالڭچىلىاقب ۈگىمەيدىغانت ەگىشىپئ ۆزلىرىگەالرنى ئ «ەۋەندازچ ۋۇتلۇقسا»

 .ەجۇراليتىقاتنىشىشقا م
 ەئىاااادىي ەلكاااىب ەمە  ئ ەھەتتىااانالج ەشااااكىلىيت ەقەتپ ۆڭەكلىكئاقسااا ئاااۇرۇق

 ڭسااىنىپىنى ۆكااۈمرانھ»: ماااركا. قىالتتااى ۆكۈمرانلىااقھ ەزالىرىغااائ ۇرۇقئاا ەھەتتىنمااۇج
 ۇبا. ۇرئىدىيىاد ەلاگەنك ەلالەپئىگ ۇننىئاور ۆكاۈمرانھ ەۋردەقانداق بىر د ەرئىدىيىسى ھ

 ەمھ ۈچماااددىي كاا ەللىااگەنئىگ ئااورۇننى ۆكۈمرانلىااقھ ەمئىيەتااتەج ەمسااىنىپ ھ ۇئاشاا
مااااددىي . ېگەنلكتاااۇرد ۈچكااا ەنىاااۋىم ەللىاااگەنئىگ ۇننىئاااور ۆكۈمرانلىاااقھ ەمئىيەتاااتەج

 ەنىااااۋىقىلغااااان سااااىنىپ ئونشاشااااال م ېتەكچىلىااااكي ۋاسااااتىلىرىگە ەپچىقىرىشئىشاااال
 ەپچىقىرىشئىشاال ەنىااۋىم ۇڭا شاا. ۇقىالاليااد ېتەكچىلىااكي ۋاستىسااىگە قىرىشەپچىئىشاال
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 ېتەكچىلىااكسااىنىپ ي ۆكااۈمرانھ ەتتەئاااد ەئىدىيىسااىگ ەرنىڭكىشاال مىغااانبول ۋاستىسااى
 ۇرۇشاخۇمارلىقئ ۆزلىرىنىاڭئ ەمد ۆڭەكلىرىمۇئاقسا ۇرۇقئا ۇنالرنىاڭھ. ېاگەند «⑦ۇقىلىد

 ۇرۇقئاساتىدىكى ئا ۆكۈمرانلىاقھ زلىرىنىاڭۆئىدىيىسى ئارقىلىق ئ ۇالڭچىلىقب ۋەئىدىيىسى 
 .قىالتتى ېتەكچىلىكي ەئىدىيىسىگ ەزالىرىنىڭئ

 ۆلتاۈرگەنلەرگەبىرنى ئ ۈشمەندىند ۇرۇشتائ ەن ئاساس ەئادىتىگ ەمئىيىتىنىڭج ھۇنالر
ئىنئاام قىلىاپ  ەساىرلەرئ ەلگەنالەرگەك ۇتاۇپت ەساىرئ. ېرىلەتتاىب ۇكاپاتبىر جام شاراپ م

 ەممەياالەنقىلغاناادا ھ ۇرۇشئاا ۇنالرھاا ۇڭا شاا. قىلىناااتتى ۇمقاا ەرەسااىرلئ ۇباا. ېرىلەتتااىب
 ەتتىننىام ئااد ۇب ۆڭەكلىرىئاقس ۇرۇقئ ۇنھ. قىالتتى ئۇرۇش ۈچۈنئ ەنپەئەتىم ۆزىنىڭئ

 ەئىااادىي ۋە ەشاااكىلىيت ۆزلىرىنىاااڭئ ەزالىرىناااىئ ۇرۇقپايااادىلىنىپ قاااوم ئاساااتىدىكى ئااا
 ەربىاايھ ڭھاكىمىيىتىنىاا ۆزئاا. ۇراتتىقىلىشااقا قىزىقتاا ۇبااۇمق ېتەكچىلىكىنااىي ەھەتتىكااىج
 .ۇراتتىئاش ەمەلگەئ ەقسىتىنىم

 ۇرۇشباشاالپ ئا ۇنقوشا ەممىسىنىڭھ ۆڭەكلەرنىڭئاقس ەرىجىلىكد ەرھ ۋە تەڭرىقۇت
 ۇبا ەتئىباار ۇشاىدىنبول ەساكەرئ ەممىساىنىڭھ ەرلەرنىاڭئ ەتاكەنقورامىغاا ي ەمقىلىشى ھ

 ەماادىالئىتتىپاقىاادىن ئ ەبىلىاالەرق ەشااكىلىنىڭت ەتھاااكىمىي ۇنالرنىااڭئىككااى نوقتااا  ھ
 ەتباشالىقلىقىدىن ئىباار ەربىيھ ەڭرىقۇتنىڭت ۇپمۇبول. ۇئايرىلىپ چىققانلىقىنى ئىسپاتاليد

باشااالىقلىقىغا  ەتھااااكىمىي ەمااادىالباشااالىقلىقىدىن ئ ەبىااالەق ۇنىاااڭبىااار نوقتاااا ئ ۇبااا
 .ەيدۇئىپادىل ۆزگەرگەنلىكىنىئ

بىاارى قوشاانا  سااىتىنىڭەقم ۇرۇشااتىكىق ەتھاااكىمىي ۆڭەكلىرىنىڭئاقساا ۇلاادارق ھااۇن
ئاارقىلىق  ۇنكىسىيىساىف ڭھاكىمىيىتىنىا ۆزئ ۇالربولغاچقا  ئ ېزىشئ ۋە ۇالشب ەتلەرنىمىلل
 .ەزدىئ ۈردەت ەھشەتلىكد ەلقلەرنىرايونالردىكى ن ۇندۇرۇلغانبويس

 ۇندۇرغاندىنبويسا ⑧قوشنىساى ئوغاانالرنى  ەرقتىكىشا ەڭرىقۇتت ۇربات ەنبىل ئالدى
 ۋاقتىاااادا ۇرۇش تاپشاااا ېرىلىاااارىلااااى ئااااات  كاااااال  قااااوي تيى ەرھ ۇالرغااااائ ېاااايىن ك

 ېيىنكاىك. ئىدى ۈشۈرگەنچ ۇيرۇققىلىش توغرىسىدا ب ۇمق ۇنىنىنوت ۇرالمىغانالرنىڭتاپش
ئوغاانالر  ېايىن قىلىنغانادىن ك ەغلاۇپىپىادىن مەرت ۇاللىسىس ەنن ۇنالرھ ەنىچاغالردا  ي

 ەتھااكىمىي ڭماا ۋاڭ. بولادى ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ۇتۇلۇپ ق ۇيۇنتۇرۇقىدىنب ۇنالرنىڭھ
ئولپااننى  ەۋەتىاپئ ەلچاىئوغانالرغا ئ ەبويىچ ەكونا قائىد ەنالي ۇنالرھ ەۋرىدەد ۈرگۈزگەني
 ەتر ۆلەشانىئولپان ت يانغاچقا تا ۈچىگەك ۇاللىسىنىڭس ەنچاغدا ئوغانالر ن ۇب ۈيلىدى س

ىقىنى بااغالپ باشال ەبىالەق ڭئوغانالرنىا ەزەپلىنىاپغ ەلچىساىئ ۇنھ ەنبىل ۇنىڭقىلدى  ب
 ۇنھا ەزەپلىنىاپ ناھايىتى غ ۇنىڭدىنب ۇكىلىرىئ-ئاكا ڭباشلىقىنى ەبىلەق. قويدى ېسىپئ
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 ەرچىلىكساودىگ ەگىشىپئ ەلچىسىگەئ ۇنھ ۆلتۈرۈپ ئ ەلگەنالرنىباشالپ ك ۇئ ۋە ەلچىسىئ
 ڭلىغانادىنئا ۇنىبا ەڭرىقۇتت. قالدى ۇتۇپئات  كالىالرنى ت ۋەئايالالر  ەكەلگەنقىلغىلى ئ

 ۆلتاۈرگەنئ ەلچىناىئوغاانالردىن ئ ېرىاپباشاالپ ب ۇنسوم قوم بىلىك نااننى قوشا ىنېيك
قىلىاپ بىار قىساىم  ۇجاۇمھ ۇيۇقسىزئوغانالرغا ت ەمھ ەۋەتتىئ ۈرۈشتۈرۈشكەس ەتچىنىجىناي

كىشاىنى باوالپ  ۇقئارت ڭدىنمى ۇپبول ۇششاقالردىنئاجىز  ئ ۋەئايالالر  ۈرۈپتۆلئ ەلىقنىن
 ۇرۇپتاپشا ېارەت ۋا چاار-ماام ڭئوغانالرنىا ۇرۇنالشتۇرۇپ ئ پكەەرەسوم ت ۇالرنىئ ېتىپ ك
 ۋىلىرىنىچاار ۋە ۈلاۈكم-ھالادا ماام ەجباۇرىيئوغاانالر م. ۇقتۇردىئ ۇرۋېلىشنىقايت ۇالرنىئ
 .⑨ەرمىدىب ۇرۇپقايت ەرنىكىشل ەتكەنك ۇالپىال بەني ۇ ھۇنالربولسىم ەرگەنب

 ەگەرقارىتاا  ئ ەبىللىالەرگەيااكى ق ۇلاۇ ئ ۇندۇرۇلغانبويسا ۇنالرھ ېيىنك ئۇنىڭدىن
 ۇالرنىئ ېلىپك ۆچۈرۈپك ەجبۇرىيبولسىال م ۆچۈرۈشكەك ېمىنىغاز ۆزئ ەملىرىنىئاد ۇالرنىڭئ
 ەبىلىساىنىق ۋىشاىر ۇنالرھ ەسلەن م. ۇنالشتۇردىقىلىشىغا ئور ەئىدار ۋاستەبى ۆزلىرىنىڭئ

 ەنىرى بىاالباشاالىقل ەبىاالەئااادىمىنى ق ڭمىاا ەچااچەن ۇالرنىااڭئ كېاايىن  ۇندۇرغاندىنبويساا
جىلغىسىدىكى  ۋىرغومئى ەڭرىتاغنىڭت ەنەي. ⑾ۆچۈردىك ەرپىگەسوم ت ۆزلىرىنىڭئ ۇپالقوش

 ەڭرىقاۇنت ۈچاۈن ناپاا قىلىاپ قويغاانلىقى ئ ەڭرىقاۇتنىناانى ت ڭنى«نانلىقى ۆمبارىك»
 ېاگەند ۋۇئا ەرەپتىكىت ڭئادىمىنى ئو تۇقئار ڭدىنمى ەئالت ۇنىڭئ ەزەپلىنىپ غ ۇنىڭدىنئ
 .ئاتىلىپ قالدى ەپد ⑿«ەگلىكىب ۋۇئا» ەري ۇب ۇڭاش ەلدى ك ۆچۈپك ەرگەي

 ۆچۈرۈلاۈپك ەممىساىنىڭھ ەلقىنىاڭن ەبىلىلەرياكى ق ۇلۇ ئ ۇيسۇندۇرۇلغانب لېكىن 
 ېمىنىغاز ۆزئ ەممىسىنىھ ۇالرنىڭئ ۆڭەكلىرىگىمۇئاقس ۇلدارق ۇنناتايىن ئىدى  ھ ېتىلىشىك
 ەزىب ۇندۇرۇلغانبويساا ۇنااۇنالرھ ۇڭا شاا. يااوق ئىاادى ۆرۈرىيىتااىز ېلىشاانىڭك ۆچااۈرۈپك
 ۇقىرىقارىتاا يا ەتالەرگەمىلل ەرقايسىھ ۇرتتىكىي ەربىي  غ ەسلەنم ەتەن نىسب ۇلۇسالرغائ
. قىلاادى ۆكااۈمرانلىقىيىغىااپ ھ ېلىقساا-باااج ۇرغااۇزۇپ ت ەۋەتىااپئ ەمەلاادارئ ەرىجىلىااكد

 ىاااڭەتلەرنقايساااى مىلل ەرھ ۇرتتىكىيااا ەربىااايتاااارىخىي ماتىرىيالالرغاااا ئاساساااالنغاندا  غ
 ۇالرئاا. ەلمىگەنىاادىك ىككەبىاارل ۇپبولاا ۇنىئالاادىغا باشاالىقى  قوشاا ۆزئاا ەرقايسىسااىنىڭھ
-ماام ۇالغ ئا–ئاات  ۇالرنىڭئ ۆكۈمرانلىرىھ ۇنھ ېيىن قالغاندىن ك ۇپقارام بول ۇنالرغاھ
. ۆچااۈرۈۋېتەلمىگەنھالاادا ك ەجبااۇرىيم ۇالرنىئاا ېكىنلاا ۇ بولسااىم ېلىۋالغااانئ ۈلااۈكلىرىنىم
قىلىاپ  ەساىات ېگاىبااتىا ناان چاكاارالر كااھ ب ۇرۇدىغانباشاق نىەرەپت ەربىيغ ۇڭا ش
 ڭنىڭھااازىرقى شااىنجا)ئارلىقىاادا  ۇرلوپناا ۈشاااق ئاااگنى  ئ ۇرۇپ باشااق ۈرتنىياا ەربىاايغ

چاكارالر  ۇب. ⒀باج ئالغان ەلقلەردىنن ەرقايسىھ ۇرغۇزۇپ ت( ەتىراپىئ ۇرلوپن ەھەر قاراش
 ۇشااىبول ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ڭنىاايىاام باااتىا نا-60 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا ېگىكاااھب
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 ېاتىمبىار ق ەنەي ۇنالرغااھ ۇتيا ەربىايغ ەۋرىدەد ڭما ۋاڭكىن  ېل. قالغان ەمەلدىنئ ەنبىل
 ۇتياا ەربىاايغ ڭىغاااتالى-ۇالڭباا ەھشااەتلىكد ۆكۈمرانلىرىنىااڭھ ۇنھاا. قالاادى ۇپقااارام بولاا

 ەنتناو ڭنىڭھاازىرقى شاىنجا) ۇدۇنيىلاى ئا-61 ەمىالدىاي.ەلمىادىبىر ەرداشالىقب ەلقىن
بارىمتايلىققاا  ۇنالرغااھ زادىساىنىقىلىنىاپ شاھ ەغلۇپم ەرەپىدىنت ۇنالرھ(ەتراپىناھىيسى ئ

 ۇمماااق ۇرۇشااقاتاپش ەرسااىلەرنىقاتااارلىق ن ەكيىااپ ۇنالرغااايىلااى ھ ەرھ ەمھ ەۋەتىشااكەئ
 ەربىاايغ ەۋەتىااپئ ەلچااىقايتىاادىن ئ ۆكااۈمرانلىرىھ ۇنيىلااى ھاا-73 ەمىالدىااي. ⒁بولاادى

 غاپىشامىشاان ۋاقىتتاا بىار  ەنبىال ۇنىڭشا. قىلدى ەتنازار لقىنىەن ەتمىلل ەرھ ۇرتتىكىي
 ەدەرھوقوقى بىارق ۋە ەرىجىسىد) ۋۇمھىرا( ەتراپىئ ەنمىر ڭنىڭھازىرقى شىنجا ەن كرور)

 ەساكەرئ ۇقئاارت ۈزدىنيا ەۋەتىاپ بىلچىناى ئ ۋۇمياناداش ھىارا ۋە ۇاليدايئ( ەلچىئ ڭچو
 ۈچىكاا ۇنالرنىااڭھ ېاايىن ىتقاناادىن كتىنج ۇرتنىياا ەربىاايغ ۋچااا ەنب ېاايىن ك. ۇرغاۇزدىت
 ڭالرنىااڭچيا ەلگەناادەيىلىغااا ك-120 ەمىالدىااي ەممااا ئ. دىقااوغالپ چىقىرىلىاا ۈتااۈنلەيپ

قالادى   ۈزۈلاۈپئاالقىساى ئ ۇرتنىڭي ەربىيغ ەنبىل ۇاللىسىس ەنن ۈپەيلىدىنت ڭىقوزغىلى
 ەرھ ەۋەتىاپئ ەلچىئ ۇنالرشىمالىي ھ. قىلىدى ۋۇزتاجا ەنەپايدىلىنىپ ي ۈرسەتتىنپ ۇنالرھ

مىقاادارىنى  ەمھ ۈرۈشااتۈرۈپس نىقالغااان باااجالر ېلىااپق ۇرۇنباا ەتلەردىاانقايسااى مىلل
پىشامشاان  قاوش  ەن بىال ۇنىاڭب.قىستىدى ۆلەشكەت ەئىچىد ۇددەتم ەكلىكچ ۇرۇپ ئاش

 .⒂قوزغالدى ەزىپىغ ڭنى( ەتراپىئ ۇرپانت ڭنىڭھازىرقى شىنجا)
باشالپ   ۇرغاندىنق ەتھاكىمىي ۈربات .ۇچىرىدىئ ڭغاتاال-ۇالڭب ۈزۈلمە ئ نەنزۇالرمۇ

 ۇراپاياادىلىنىپ  ئوتتاا ۇرۇشااىدىنئ ەنن-ۇچاا ۇرىسااىدىكىئوتت ڭيۈشاايا ەنبىاال ڭبااا ۇلياا
 ۇاللىساىقىلىاپ چىان س ۋۇزتاجاا ەنۇپقااج ۇرساەتتەپ ەتاكەنقااليمىقانلىشاىپ ك ۈزلەڭلىكت
 ىېگىرىسااىنچ ۋە ۇرۋلاادىقايت ەممىسااىنىھ يەرلەرنىااڭ ۋالغااانتارتى ەنتااي ېااڭم ەۋرىاادەد
 ەسااىرت ۇپ سااوز( ەتراپااىئ ېتاااۋن ۇڭغۇلنىااڭھااازىرقى ئىچكااى م) ەنااۇبىغىچەج ەريانىااڭد

 ۈلىنتا ەنشاىنىڭش) ۇشاى  ف(ەتراپاىناھىيىساى ئ ڭلىيااكپى ەنساۇنىڭگ) ۋنادائىرىسىنى چا
 مەغلااۇپ ۇرۇشااتائ ڭچېااڭپى ۇباااڭلي ۋدىگااا ەنن ېاايىن ك.ەتكااۈزدىي ەغىااچ( ناااھىيىا

 ەلىكىناىم ەنن ۇپ سىياساىتىنى يولغاا قويا شىشىۇدىلىق ەنبىل ۇنالرھ ېيىن بولغاندىن ك
 ۇردۇن د-ۋارتا ۇرغۇنن ەنەقالماستىن  ي ۇپالبول ەجبۇرم ېرىشكەئالچى قىلىپ ب ەڭرىقۇتقات

 ۇنىڭدىنشا. بولادى ەجباۇرم ېرىشكەب ەرسىلەربىقاتارلىق ن ەكئىچم ېمەكي ەت شار-ھاراق
 ېرىاپ ب ەربەز ۇرمااق قايتچىقىاپ قااتتى ەناتكەت ۋۇدى ەنتااكى ن ەنىاالالر يۇنھ ېيىنمۇك
قىلىاپ   ەنادەپاراك ېگرىسىغاشىمالىي چ ۇاللىسىنىڭس ەنن ەدەرقىلغانغا ق ەغلۇپم ۇالرنىئ
 .ۇلىدىب ۋىالرنىچار ۋە ەئاھال ۆلتۈرۈپ ئ ۇقراالرنىپ ۋە ەمەلدارئ



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 59 ~ 
 

ساىرتقىال  ۇزيالغ ۇنكسىيىسىف ڭھاكىمىيىتىنى ۇلدارلىقق ۆڭەكلىرىنىڭئاقس ۇلدارق ھۇن
ئىچكى قىسىمغا قارىتىلغان . ئىچكى قىسىمغا قارىتىلغان ئىدى ەنەبولماستىن  يقارىتىلغان 

. ئىادى ۇرۇشباسات ۇلالرنىقا-ۈرگاۈزۈشدىكتااتورا ي ۇلالرغااق ەنئالادى بىال ۇنكىسىيىسىف
 ۈزيا ەچاچەن ۇبا ۇپ بولا ۇللىرىق ەتمىللل ەرھ ڭمى ۈزي ەچچەن ەنمىنەنرايونىدا ت ۇنالرھ
 ەرقىلىنىاپ ھ ۇمقا ۈنەرۋەنياكى ھا ۋە ۇمق ېرىقاكى تي ۇمق ۋىچىچار ۋىچىچار ۇمق ڭمى
 ەمگىكاىئ ەھالادا ئاائىل ەجباۇرىييااكى م ېرەتتاىباايلىق يارىتىاپ ب ۇلدارالرغاق ەرىجىلىكد

قىلىنىپ  ۇربانلىقق ەئولس ۆڭەكلەرئاقس ەتتەھ  ياكى توقام بوالتتى ۋە ۇغۇللىناتتىش ەنبىل
 ېكىسپىالتاتسااىيىگەئ ۋە ېاازىشئ رچەەپقەتسااىزلەنىاام ش ۇباا ۇلالرنىااڭق. ۆمااۈلەتتىك ەبىلاال

 ەنن ەرقىيشاا ەسااىلەن م. ئىاادى ەمە ئ ۇمكىنماا ەلااۋەتتەئ ۆرسەتمەساالىكقارشااىلىق ك
 ېاتىشپ كېچىاق ڭنىا «ۇمقا ەساىرئ» ۈمەنتا ەچاچەيىللىرىدا ئون ن ەنۋۇجي ۇاللىسىنىڭس

 .ئىدى ەكىلىبىر ش ۆرسىتىشنىڭقارشىلىق ك
ئاساسااالىق  ڭكىمىيىتىنىاااھا ۇنھااا ۇرۇشقارشاااىلىقىنى باسااات ۇلالرنىاااڭق شاااۇڭا 

 .بىرى ئىدى ۇنكسىيىلىرىنىڭف
 ۇلااادارسااااقالپ  ق ەرتىپىناااىت ەمئىااايەتج ڭرايونىنىااا ۇنالرقالساااا ھااا ئۇنىڭااادىن

. ەرتااارىخىي ناااتىرىل». قوغااداش ئىاادى ۇلااۈكلىرىنىم -مااام ۇسۇسااىين ۆڭەكلەرنىڭئاقساا
بىر چىدىن  ەمنىڭئاد ەنپىچاق بىل ەبويىچ ۇنىقان ۇنالرنىڭھ دە «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ

 ۈلاااااۈكم–ماااااام ۆلتۈرلىااااادىغانلىقى ئ ەنىملەنااااادۈرگۈچىلەرنىڭز ېرىناااااىي ۇقئاااااارت
قىلىنادىغانلىقى  باشاقا  ۇساادىرەم ۈلكىما -ماام ۋەئائىلىساىدىكىلىرى  ۇچىالرنىڭئوغرىلىغ
 ۇرۇلۇپچاقىغاااا باسااات ۋاھاااار ۇتىبولغانااادا پااا ېنىكااارەكي ۆتكۈزگەنلەرنىاااڭئ ەتجىنااااي

 انلىقىقىلىنغا ەسىازىندان ت ۆلتۈرۈلۈدىغانلىقى بولغاندا ئ ېغىرراقئ ۇندۇرۇلىدىغانلىقى س
 .ەنگەنناتىرىل

 ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل». باااج يىغىااش ئىاادى ەلقااتىنئانىرىاادا بولسااا ن ئەڭ
 ەرئاياادا ھ-1. ۆتكۈزىاادۇيىغىلىااش ئ ېااتىمق ۈچئاا ەريىلااىھ ۇنالرھاا ەپ د «ەقىساا ەققىاادەھ

 ەزىارن ەتىياازلىقئوردىساىغا يىغىلىاپ ئ قاۇتەڭرىقايسى ت ەرباشلىقلىرى ھ ەبىلىلەرقايسى ق
 ەجاادادلىرى يىغىلىااپ ئ ەھىرىگەشاا ەجاادەربالىقسااى ئەممىئاياادا ھ-5 ۆتكۈزىاادۇ چىااراغ ئ
ئاااتالر  ۈزدەكاا ۆتكۈزىاادۇ چىااراغ ئ ەزىاارئاتاااپ ن ەرۋاھلىرىغااائ–جىاان  ېمىاان ز-ئاساامان

 ەپد «ۇئالىادسانىنى  ڭمالالرنى ۋاچار ۋە ەمئاد»يىغىلىپ  ەيلىنگەد ەممىسىھ ەمرىگەندەس
 ۈزدىكىكا ۇھىمىما ەڭئ ەئىچىاد ڭيىغىلىشنى ېتىملىقق ۈچيىلدىكى ئ ەرھ ۇب. ەنگەنناتىرل
 ۋاقىاتتولغاان  ۈچكەكا ۋىالرچاار ەمرىپ ئااتالر سا ەمد ۋاقىات ۇبا ۇپ بولا ېتىملىاقبىر ق
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يىغىااپ  ەيلىاانگەباشاالىقلىرىنى د ەبىلىلەرنىااڭق ۇرۇق ئاا ەرقايسااىھ ەڭرىقااۇتبولغاچقااا  ت
 ۇرۇق ئااا ەرقايساااىھ ەناااىي« ساااانىنى ئالغاااان ۋىالرنىاااڭچار ۋە دەمئاااا»ېچىاااپيىغىااان ئ

 ڭمالالرنىا– ۋچاارۋا ۋەئاازىيىش - ۆپىيىشىك ۇسىنىڭيىم ئىچىدىكى نوپ ىرب ەبىلىلەرنىڭق
-مىقااداردىكى مااام ەلگىلىااكب ېلىااپسااانىنى ئ ۇننىڭقوشاا ەكشااۈرۈپ ت ەھااۋالىنىئ ۋۇشئااا
-نىام بااج ۇبا. ۋالغاانيىغى داېساابىھ ېجاىب ۇرۇدىغانتاپش ۆكۈمەتكەھ ەلقنىڭن ۈلۈكنىم

 ەبىلىاادىكىق ۇرۇقااداشئ باسااقۇچىدىكى ەمىئىاايەتئىپتىاادارئىي ج ۇرۇنقىباا ەلكىاامب ېلىقساا
 ەدەتاتىنئ ېچىلادىغانچ ەڭت ەتبىار قىساىم نىاراج ەزالىرىغاائ ۇرۇقئا ۈچاۈنئىشى ئ ۇمئوم

 .ۇمكىنم ۇشىبول ەلگەنك ۆزىگىرىپئ
 ۇرۇلغانادائاورگىنى ق ەتھااكىمي ېلىاپسىنىپى بارلىققاا ك ۆڭەكلەرئاقس ۇلدارق كېيىن 

 ۇرۇقئااا ەۋەپتىنسااا ۇقىلغاااان شااا ەرەققىااايقااااراپ ت ېچىشاااقاچ ەرەرللىاااكق ەتنىاااراج
. ەكىللەنگەنشا ۇناساىۋىتىقىلىاش م ەئىكىسپىالتاتساىي ەزالىرىنىئ ۇرۇقئ ۆڭەكلىرىنىڭئاقس

 ېخماااۇت ۇساااۇلىئ ۋېلىشيىغىااا ئەگىشاااىپ ۈزۈمىلىشىشاااىگەت ڭيىغىشااانى ېلىقسااا-بااااج
 ڭبولغاان جاو ەمئ ۇنالرغاھ ەۋرىدە د ەڭرىقۇتئوغلى كىئوك ت ۇرنىڭبات. ۇكەممەللەشكەنم

 ۇقراالرنىااڭتىاازىمالپ  پ ەنسااەپدارلىرىغاقااوم م ڭسااوم قااوم  ئااو ەڭرىقۇتنىااڭت ڭيۆنااا
ئىلگىرىكااى   ⒃ۆگىتىااپئ ېلىشااىنىباااج ئ ەكشااۈرۈپت ۈلااۈكلىرىنىم-مااام ۋە ۋىلىرىنىچااار

 ەنئىلگىارىلىگ ەدەمبىار ق ۇساۇلنىئئااددىي  ەكت «ېلىشسانىنى ئ ۋىالرنىڭچار ۋە ئادەم»
. ېڭەيااتكەنك ۇنىئاا ۋەقىلغاان  ەتلىااككاپال ەقىقىاايھ ەنبەساەگەباااج م ۆزگەرتىااپ ھالادا ئ

 ۆزلىرىنىاڭئ ەگىشاىپئ ېڭىيىشاىگەك ڭسىياساىي ھوقوقىنىا ۆڭەكلىرىباشقا ئاقس ۇنىڭدىنب
لىااپ بانااا قى ەنپئەتىنااىم ەزالىرىنىااڭئ ۇرۇقئاا اياادىلىنىپ باشاالىقلىق ئورنىاادىن پ ۇرۇقئاا
 ۋىچىلىقچااار ۋە ەياادانىم ۋىچىلىقئورتاااق ئىگدارچىلىقاادىكى چااار ۇرۇقنىااڭئ ۇرۇناادىنب

 ۇھالادا با ەنئىلگىارىلىگ ېخىماۇت ۋە ېلىۋالغاانئ ۇرۇشىغاباشق ۆزىنىڭئ ەرلەرنىقىلىدىغان ي
 ۋېىااپ مونوپاوم قىل ۋە ۇمكااونتر ەرلەرناىباقىاادىغان ي ۋاچاار ۋە ەياادانلىرىم ۋىچىلىقچاار

نىام  ۇبا. قىلغاان ەجباۇرچىداشاقا م ېكسپىالتاتىسيىساىگەئ ۆزلىرىنىاڭئ ەلقلەرنىئاددىي ن
 ەساىنىڭجامائ ۇرۇقداشالىقئ»مااھىيىتى ئاتاالمىش  ۇناسىۋىتىنىڭقىلىش م ېكسپىالتاتسىيەئ
 .ۇۋاالشتۇرۇلغانغ ۇناسىۋەتسىنىپىي م ۇرۇلۇپيوش بىلەن«ەتئاد» ۋە «ەنپەئەتىم

 ەدەربىرق ۇرۇلمىسىنىڭق ڭكىمىيىتىنىھا ۇنبايانالرنى يىغىنچاقلىغاندا  ھ ۇقىرىدىكىي
 ۆتااۈشئ ەمىئىاايەتكەسااىنىپىي ج ەمئىيەتااتىنئىپتىاادائىي ج ۇنىااڭئ ەنلىكىنااى ئاااددىي ئىك

 ۇباا. ۇبولىااد ۆرۋالغىلىكاا ەنلىكىنااىئىك ەتقىلمىغااان ھاااكىمىي ەرەققىاايت ۇچىدىكىباسااق
 رەققىيەت ۇنالرنىڭھ ۇپ بول ۇرۇلغانئاساسىدا ق ئىگلىكى ۋىچىلىقچار ۆچمەنك ەتھاكىمىي
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-1 ەتااكى مىالدىاي ەكىلىش ەتنىڭھاكىمىي ۇب. ماسالشقان ەنبىل ۈزۈمىت ۇللۇققىلمىغان ق
 .ۆزگەرمىگەنئ ەھەتتىنئاساسىي ج ەبولغىچ ۇمرانگ ۇنالرھ ەسىردەئ

 
 :ئىزھالر

 
مااركىا »  «چىقىشى ېلىپك ۆلەتنىڭد ۋە ۈلۈكم ۇسۇسىين ە ئائىل»: ېنگىلىائ ①

-4 ەشاىرى ن ەنازۇچەيىلاى ن-1972 ەشارىياتىن ەلاقن  «ەسەرلىرىتالالنما ئ ېنگلىائ–
 .ەتلەرب-161～160توم 

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل تارىخىي②»
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. نەننامە③»
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىنكىك» ④
م قاوم بىرىنچىساى  ساو دە«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىنكىك» ⑤

. قااوم بىلىااك نااان ۈچۈنچىسااى ئوڭبىلىااك نااان  ئىككىنچىسااى  سااوم قااوم نااان  ئ
 ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن» ەرتىاپت ۇبا. ەنگەننااتىرل ەپقوم ناان د ڭئو ۆتىنچىسى ت

 .ەمە ئ ەكبىرد ەندىكىسى بىل «ەقىسس
 ەنازۇچە  ن«چىقىشاى ېلىپك ۆلەتنىڭد ۋە ۈلۈكم ۇسۇسىين ە ئائىل»: ېنگلىائ ⑥ 

 . ەتب-160توم -4  ەشىرىن
 ەناۇبىيج. ەنناامەن ېيىنكاىك» ۋە «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل تارىخىي⑦»

 «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ
 ېاااانگلىائ-ماااااركىا»  «ېدىئولوگىيىسااااىئ ېمىاناااا» ېاااانگلىاماااااركىا  ئ ⑧

 .ەتب-52توم -3 ەشىرى ن ەنزۇچەن  «ەسەرلىرىئ
ئاساساالنغاندا   ەرگەىكاى نااتىرىلد «ەقىسس ەققىدەئوغانالر ھ. ەننامەن كېيىنكى⑨»
 ۇرباات ۇپ بولا ەبىالەق ڭچاو ېىلاىئىتىپاقىادىكى ن ەبىلىالەرق ڭگاۇ تو ەسالىدەئوغانالر ئ

ئولجاااا  ەلقناااىن ۋە ۈلاااۈكىم-قىلىاااپ ماااام ەغلاااۇپقااااتتىق م ڭگۇساااالرنىتو» ەڭرىقاااۇتت
 ۇڭغۇلنىاڭئىچكى م) ېغىئوغان ت ڭگۇسالرتو قىسىمقالغان بىر  ېلىپق ېيىن دىن ك«ئالغان

 ۈچاۈنبارغاانلىقى ئ ېچىاپغاا ق(شاىمالدا ەربىايغ ۇشاۇنىنىڭن ۇرچىنئايمىقى ئاالك ۋۋۇداجا
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. نەننامە⑩». ئاتالغان ەپئوغان د
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. نەننامە»⑾
 .«ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ. ەننامەن ېيىنكىك »⑿
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چاكاارالر  ۇپ بولا گەنلىاكېد ۇمچاكاار قا. «ەزكىرىساىت ۇرتي ەربىيغ. نەننامە»⒀
 ۇلادارلىرىنىڭق ۇنھا ۇنىڭادىنب ۆرساىتىدۇ ك ەمەلدارنىئ ۇرۇدىغانباشق ۇلالرنىق ېگىكاھب

 .ۇبولىد ۆرۈۋالغىلىك ۆرگەنلىكىنىئورنىدا ك ۇمق ەلقىنىن ەتمىلل ەرھ ۇرتتىكىي ەربىيغ
 .«ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ. ەننامەن ېيىنكىك »⒁
. «ەرجىمىھالىت ۇڭنىڭي ەنب» ۋە «ەرجىمىھالىت ۋنىڭچا ەنپ. ەننامەن كېيىنكى»⒂

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل تارىخىي»⒃
 
 

 ڭقايسى خانالرنى ەرھ ۋەئوردىسى  ەڭرىقۇتباب ت-4
 ڭنى(رايونى ۇرۇشباشق)رايونلىرى  ۋىچىلىقچار

 جايلىشىشى 
 
 ىاڭەڭرىقۇتنت ە ناتىرىلىنىشاىچ ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرنااتىرىل تارىخىي»

 ۇرغۇزۇلغاانت ېشاىب ۈمەنتا ەپەرن 24بىلىاك ناان قاتاارلىق  ڭقوم ئاستىدا سوم قوم  ئاو
 ۇەيلەينا ېبىينىاڭن)ئاايمىقى  ڭگۇشاا ەپ ئىگىل ەرەپنىت ەرقسوم قوم نانالر ش ۇپ بول

 ەپ ئىگىال ەرەپناى ت ەرتقاوم ناانالر غ ڭ  ئاو ىالەنب ەرقىشا ڭنىا( ەتراپىداناھىيىسى ئ
 ەڭرىقاۇتت ەن بىال ەرباىغ ڭنىا(ەتراپىاداناھىيىساى ئ ۈلىني ەنشىنىڭش)ئايمىقى  ڭجۈنشا

ئاايمىقى  ۈنجاۇڭي ۋە(ەتراپىاداناھىيىساى ئ ۋېيشايەن ېبىينىاڭن)ئايمىقى  ەيجۈنئوردىسى د
 .ۇتىشاتتىت ەنبىل( ەتراپىناھىيىسى ئ ۇتوقت ڭغۇلنىڭئىچكى مو)

پ ئاوت قوغلىشاى ۇ سا ۇپ بولا ەرلىارىي ۆلۈشاۋالغانئالادىغا ب ۆزئا ڭقايسىسنى ھەر»
سوم قاوم  ئاوك قاوم  ەمئوردىسى ھ ەڭرىقۇتت ۇنالرنىڭھ ۈملىدىن ج. «ۈرەتتىي ۆچۈپك

 ۇپ بولاا ېگرىسااىچ ەلگىلىااكب ڭرايونالرنىاا ۇرۇشااىدىكىباشق ڭبىلىااك نااان ئوردىسااىنى
 ۋىچىلىقچاار ۇقىمما ەتەننىساب انغۇنالرنىڭمۇسا ۋەقوم ئاستىدىكى ناانالر  ڭبىلىكخانالرنى

 .بار ئىدى ەرلىرىي
 ەمئ ەتچ-ۇڭگااوتوغرىسااىدا ج ەيەردىلىكااىزادى ق ڭئوردىسااىنى ىقااۇتەڭرت ھااۇنالر

 ېرىيالالرنااڭيازمااا تااارىخىي مات ېنىااقئ ەممااائ ۇ بولسااىم ەكشااۈرگەنت ۆپلەپئااالىملىرى كاا
 ۈپەيلىاادىنت ۇشااىبول ېتەرسااىزي ڭماااددىي ئىسااپاتالرنى ېئولوگىيىلىااكئارن ۋە ەمچىللىكاىك
قاوم  ڭساوم قاوم  ئاو ەساەرلەردەىي ئتاارىخ. ۇتىادۇۋاقىايىن بول ەھازىرچ ېكىتىشب ۇنىب
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 ېلىنغاانقاوم ناانالر ئوردىساى تىلغاا ئ ڭئاو ۋەساوم قاوم  ەمادەبىلىك ناان ئوردىساى ھ
 ە ت ېااامەكد ېمەبىااارن ۇرۇلغاااانلىقىغىمۇق ەيەرگەق ڭئوردىالرنىااا ۇبااا ەمماااائ ۇ بولساااىم

بھىساااىز ۈجايالشاااقانلىقىنى ش ۇنغاااائور ۇقىممااا ەلگىلىاااكب ۇالرنىاااڭئ ېكىنلااا ۇۋاتىااادۇ بول
 .ۇبولىد ييەنلەشتۈرۈشكەۇئەم

يىلاى  ەرھ ۇنالرھا ە ناتىرىلىنىشىچ ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل تارىخي»
ئوردىسااىدا كىچىااك  ەڭرىقااۇتئاياادا ت-1 ۇپ بولاا ۆتكۈزىاادىغانيىغىلىااش ئ ېااتىمق ۈچئاا

. ۆتكۈزگەنيىغىلىش ئ ڭچو ەيلىندەد ۈزدەك ۋە ەھىرىدەش ەجدەربالىقئايدا ئ-5يىغىلىش  
 ۇقىمماا ەنەي ەبااويىچ ەقائىااد ەن بولغااانىك ۋاقتااىش ۆتكااۈزۈيىغىلىااش ئ ۇقىمى ماايىلاا ەرھ

 ۋە ەجاادەربالىقئوردىسااى  ئ ەڭرىقااۇتت. ېاارەكك ۇشااىبول ۇئورنماا ۆتكااۈزۈشيىغىلىااش ئ
 ۇنالرئااور ۇباا ەممااائ ۇ بولمىسااىم ېكىتكىلااىب ەكشااۈرۈپھااازىرقى ئااورنىنى ت ەيلىننىااڭد

 ۇترىقاااەڭپااااكىتالردىن ت ۋەنااادىكىۆت. ۇبولىاااد ېرىشاااقاب ېلىاااپئ ۇھااااكىمەتوغرىساااىدا م
 ەرەزپ ەتراپىادىلىقىنىئ ۇالنبااتورئ ەنتىپاايت ۇمھۇرىيىتىنىڭج ەلقن ۇڭغۇلىيەم ڭئوردىسىنى

 .ۇقىلىشقا بولىد
 ېقىنااى ئ ۇقىرىياا ەرياسااىنىڭد ېلىنگەساا ۇيااانيىلاادىن ب ۇنئاا ەچااچەن ېقىنقااىي( 1)

 ۈزلىگەنيا ەچاچەن ەەدەمادق ەسالەپكىد ېغىادىنت ۇباانمىم شىمالدىكى ن 70ۇالنباتورنىڭئ
 ېئولوگلىرىئاارن ڭغۇلىيەئىتتىپاقى  قو ۋېتسو ېنىقالندى ئ ۋەبايقالدى  ېرىيىسىئىمپ ۇنھ
 ۇنھا ۇرغۇنلىغاانئىچىادىكى ن ۇنىڭئ. ەمە ئ ەمدىن ك 30-20 ېزىلغانلىرىمۇق ەرىپىدىنت

 ەڭرىقۇتنىاڭتااغ ت ۇبا. ①ەبرىلىدۇرتىپتىكى ق ڭچو( ەڭرىقۇتنىڭياكى ت) ۆڭەكلەرنىڭئاقس
 ەردىاني ۇبا ڭئوردىساىنى ەڭرىقاۇتت ۇنىڭادىنب ۇپ بولغان بولا ۇرۇشىداباشق ڭردىسىنىئو

 .ۇبولىد ۆلچەرلەشكەم ەمەسلىكىنىيىراق ئ ەئانچ
 ۆتااۈكەنئوردىسااى ئ ڭنانلىقىنىاا ۈركتاا ۇرۇلغااانق ۇرىلىرىاادائوتت ەسااىرنىڭئ-6( 2)

 ېغىنىاڭتنانگااي  ېقىنىادىكىئ ۇقىرىيا ەرياساىنىڭد ۇنھاازىرقى ئورقا) ۇرۇلغاانق ېغىغاات
 ڭنانلىقىنىاا ۇيغااۇرئ ۇرۇلغااانق ۇرىلىرىاادائوتت ەسااىرنىڭئ-8 ېاايىنك. ②(شااىمالىدىكى تاااغ

 ۇڭغاۇمم ۇرۇلغانق ەسلىپىدەد ەسىرنىڭئ-13. ③انقىلىنغ ەسىات ەرگەي ۇشۇم ەنتىمۇپايت
 ۇرۇمنىباشااالپ قاااراق( يىلىاادىن-7 ۈگەدەينىااڭئ)يىلاادىن -1235 ەمىالدىااي ېرىيىسااىمۇئىمپ

. ④قىلغااان ەنااتپايت( قىرغىقىاادىكى ئوردانىسااانت ڭئااو رياسااىىنىڭەد ۇنھااازىرقى ئورقاا)
دىكى رايااونالر ېقىنىاائ ۇقىرىياا ەرياسااىنىڭد ۇنئورقاا ۇكى بولىااد ۆرۈۋېلىشااقاك ۇنىڭاادىنب
 ۋىچىچاار ۆچمەنكا ەدىمكاىشىمالدىكى ق ۇيانتارىختىن ب( شىمالى ەربىيغ ڭئوالنباتورنى)

 ۇغيوللاا ەۋرىاادىكىد ۇاللىسااىس ەنۈياا. ەلااگەنك ۇپجاااي بولاا ۇرىاادىغانئااوردا ق ەتاالەرمىلل
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 ۇرۇمنىقاا»دىكااى ( جىلااد-2) «ېئىرالرشاا ېزىلغاااني ەيپلىكااتەبويىاادا ك ېقىنئاا قااوش»ۇجاا
 ۇرۇمىنىاڭنان ئوردىساى ق» ېئىردائىككى ش ېگەند «ېرىشب رىسىغانان ئو» ۋە «ېلىشئ
ئااورنىنى  ڭئوردىسااى ەڭرىقااۇتت ۇالردىنمااۇب. ەرگەنئىزاھااات ب ەپد« شااىمالىدا ەربىاايغ
تاااارىخىي »توغرىساااىدا  ەجااادەربالىقئ. ⑤ۇپايدىلىنىشاااقا بولىاااد ېكىتىشاااتەب پەكشاااۈرۈت

يىلاى -5 ېايىنك ۇرۇشاىدىنئ ىماي ە ناتىرىلىنىشچ ەد «ەقىسس ەقىدەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل
يولغاااا چىقىاااپ  ڭگۇدىنشاااا ڭچىااا ەتىياااازداۋېيئ( يىلاااى-129 ۇرۇنقىمىالدىيىااادىن بااا)
 ڭشاىلىنغوم ئايمىقىنىا ۇڭغاۇمئىچكاى م ھاازىرقى ەجادەربالىقئ ۇبا. بارغاان ەجدەربالىققائ
يىلى  ەرھ ۇنالرھ ۇنىڭئ ۇپ بول ەتراپىدائ ېقىني ۇشۇنىنىڭن ۋۇجۇمۇشىن ەربىيغ ەرقى ش
 .ۇبىلگىلى بولمايد ەمەسلىكىنىياكى ئ ۇش ۇننىڭئور ۆتكۈزىدىغانيىغىلىش ئ دائاي-5

 ەرگەندەبئىزاھ  ەگ «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن» ۇشىگ ەنتوغرىسىدا ي دەيلىن
 ەرلەرنااىئورمااانلىق ي ۇئاا ېااگەن د «ەري ەرەنلىااكد ۇقچىااراغ قىلىاادىغان قوياا-ەزىاارن»
 .ەمە نامى ئ ەركونكرىت ي ەرگىزمۇھ ۇپ بول ۆرسىتىدىغانك

-60 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با ە ناتىرىلىنىشىچ ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. نەننامە»
 ۋارىسااىنى ەڭرىقۇتنىااڭت يانۋىنااان شااىن ۇسااۇرن ۆلگەناادەئ ەڭرىقااۇتت ۈرۇچانچۇيىلااى شاا

 ۇرۇلتايغااق ڭقايساى نانالرنىا ەرھ ەۋەتىاپ ئ ەمقايسى جايالرغا ئاد ەرھ ۈچۈنئ ەلگىلەشب
 ۇقىمما ەمماائ ۇ بولساىم ۇراقالشاقانتارقىلىاپ ئولت ناانالر ۇنىڭدىنب. ۇقتۇرغانئ ېلىشىنىك

 ۇالرنىا  ئابولمىسا ۇناداقب ەگەرئ ۇ بولىاد ۆرۈۋېلىشاقاباارلىقىنى ك ڭرايونىنىا ۋىچىلىقچار
 .بولمايتتى ەلگىلىنالىغان چاغدا چاقىرىپ ك

 ڭنانالرنىاااا ەرقايسااااىئاساساااالىنىپ ھ ەرگەناااااتىرىل ەسااااەرلەردىكىئ تااااارىخىي
دىان يىاپ ( راياونلىرى ۇرۇشباشاق)راياونلىرى  ۋىچىلىقاااا چاار «ەرلىرىي ۆلۈشۈۋالغانب»
 :ۇئون ئالتىسىنى تاپقىلى بولىد ەنمىنەنئارقىلىق ت ۇچىئ

 ېشاىن ەنساۇدىكىراياونى ھاازىرقى گ ۋىچىلىقچاار ڭناننى ۇتۇقش ۋە نۇنشارناق. 1
 .بولغان ەتراپىداكارىدورى ئ

 ەتەنرايونى نىسب ۋىچىلىقچار ڭناننى ۇتۇقش ەنبىل ۇنشارنانق ەسەرلەردەئ تارىخىي
 ۋۇۋېااي»: ەد «ەزكىرىسااىت ۇغراپىيەجاا»جىلااد -28 «ەننااامەن». ەنگەنناااتىرىل ېنىااقئ

 ەسااالىدەئ( شاااىمالىدا ەرقىيشااا ڭمىااانچىن ناھىيىساااىنى كىەنساااۇدىھاااازىرقى گ)ئااايىمقى 
 ەنسااۇدىكىگ)ئااايىمقى  ڭيېئىاادى  جااا نىرايااو ۋىچىلىقچااار ڭنانىنىاا ۇتۇقشاا ۇنالرنىااڭھ

 ۋىچىلىقچاار ۇنشاارنانىنىڭق ۇنالرنىاڭھ ەسالىدەئ( شاىمالى ەربىايغ ڭناھىيىساىنى ڭيېجا
 ۋە ۋچىالرياا ەسالىئ اۋاقىاتالرد ۇرۇنقىراياونالر با ۇبا. ەنگەننااتىرىل ەپد« رايونى ئىادى
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 ۇپبول ېيىنك – ىرىئىلگ ۇيسۇرالرئ ەنبىل ۋچىالريا ېيىنك ۇپ بول ەرلەري ەۋەت ۇيسۇرالرغائ
راياوننى  ۇبا ېايىن ك ەتكەنادىنك ۆچاۈپك ۋادىسىغا ەرياسىھازىرقى ئىلى د ەنىي ەربكە غ
مىالدىيىادىن )يىلاى -2 ۈەنشاۇي ۋۇدىنىاڭ ەنن.ەننان ئىگىلىگ ۇتۇقش ەنبىل ۇنشارنانق
 40 ۋمىادىكىقو ۇنىاڭئ ۆلتاۈرۈپ نااننى ئ ۇتۇقشا ۇنشارنانق ۈزدەك( يىلى-121 ۇرۇنقىب
كارىادورىنى  ېشاىن ەنبىال ۇنىڭشا. بولادى ەمئ ۇاللىساىگەس ەنباشاالپ ن ىئاھالىن ڭمى

بولغااان  ۆلىگىچەكاا ۇرلوپناا ڭنىڭتارتىااپ شااىنجا ېغىاادىنت( ەكتىاال) ەنشااەنبااويالپ چىلي
ئايماااق  ۆتكارىدورىاادا تاا ېشااىن ۇاللىسااىس ەننال نئارقىاادى. ⑥قالمىاادى ۇئارىلىقتااا ئىزىماا

 (.ۇنخۇاڭد ۇچۈەن جي ڭيې جا ۋۇۋيى)قىلدى  ەسىات
 «ەرجىمھاالىت ۇننىڭساانغ ەۋانادازقىران چ»جىلد -111 «ەرتارىخىي ناتىرىل» ەنەي

باشاالپ  ۇنىقوشا ۇچۇبىاڭن ۇنساانغ ەۋەنادازقىاران چ ەتىياازدايىلى ئ-2 ۈەنشۇي»: ۇدىم
 ەرقىيشاا ڭناھىيىسااىنى ەندەنشاا ەنسااۇدىكىگ) ېغىاادىنئااالچى ت يولغااا چىقىااپ ڭشاىدىنلو
 ەسااىرگەئااوغلىنى ئ ۇنشااارناننىڭق قىلىااپ  ۈرۈشچاااقىرىىمالپ ياا ڭمىاا ۆتااۈپئ ەنۇبىااداج
 ېشاىن ۇنىڭادىنب. ەنگەننااتىرىل ەپد« بولادى ەغا ئىگ ‹ەبۇدىم ەڭرىت ۆكك› ېلىپ ئ

رايااونى  ۋىچىلىقچااار ڭناننىاا ۇتۇقشاا ۋە ۇنشااارنانق ەقىقەتەنمااۇھ ەتراپااىكارىاادورى ئ
 ۆتۈپماۇئ ېغىادىنئاالچى ي ۇننىڭساانغ ەۋەنادازقىاران چ. ۇبولىاد ۆرۈۋېلىشقاك ەنلىكىنىئىك
 ۇرشباشاق ڭناننىا ۇتۇقشا ۋە ۇنشارنانقىلغانلىقىغا قارىغاندا  ق ەپەرچاقىرىمالپ س ڭمى

 .بولغان ەڭدائىرىسى ناھايىتى ك
 ېشااىن ەنسااۇدىكىگرايااونى ھااازىرقى  ۋىچىلىقچااار ڭناننىاا ۇنئااۇتئ ۋە ەۋنااانل. 2
 .شىمالىدا بولغان ۇرىنىڭكارىد

 ەتراپىااداكارىاادورى ئ ېشااىن ېاايىن بولغاناادىن ك ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن قۇنشااارنان
 ەنىاالراياونالر ي ەڭشاىمالىدىكى ك ڭكارىادورىنى ېكىنلا ۇئىزى قالمىغان بولسىم ۇنالرنىڭھ
 ە د «ەسساااقى ەققىااادەھ ۇنالرھااا. ەنناااامەن». راياااونى ئىااادى ۋىچىلىقچاااار ەۋناننىاااڭل

 ەۋەتىاپ ئ ۆزىتىشاكەك ېگرىناىچ ەۋنااننىل ۇتىقاەڭريىلاى ت -78مىالدىيىدىن ئىلگىرىكى 
 ەپئاااجىز د ۈچلىرىنىكاا ۇداپىئەماا ەتىراپىاادىكىئ ڭيېجااا ۇچااۈەن جي ۇاللىسااىنىڭس ەنن

 ۇرىۋالماااقچىرايااونالرنى قايت ەتااكەنقولاادىن ك ەتراپتىكااىئ ۇچىقىرىااپ باا ەسااكەرقاااراپ  ئ
ى باشاالپ ەۋەنادازنچ ڭمىا ۆتتا ەۋناانل ۋەقوم بىلىك ناان  ڭوئ ەيئوتم ۇزۇنئ. بولدى

 ۋالىيساى قارام ڭيېنىاڭجا. كىرىادى ېساىپب ەنخېغااپ ۋە ۋۇلەن ې رىلا ۆلۈنۈپيولغا ب ۈچئ
 ېتىااپئ ەۋناااننىقىلىااپ ل ەلىاابەغ ېرىااپب ەربەز ۇرماااچىقىرىااپ قايت ۇنقوشاا ېگىكاااھب ەمئ
 ۇپبولا ېتىنالمايادىغانپ ەىشاككىر ېساىپب ڭيېغااجا ۇنالرباشاالپ ھا ۇنىڭدىنشا. ۆلتۈردىئ
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 .لەنگەنناتىرى ەپقالدى  د
 ۇپ رايااون بولاا ەرىپىاادىكىت ڭئااو ۇنالرنىااڭھ ەساالىدەئ ەتراپااىئ ڭيېجااا جيۇچااۈەن 

 ۆتاۈپئ ۇاللىساىگەس ەنن ەرلەري ۇبا ېايىن بولغانادىن ك ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ۇنشارنانق
 ەمقاارام ئ يېادىكىڭقىلىغاان  جا ەساائايمااقنى ت ۆتتا ەردەي ۇبا ۇاللىسىس ەنن ېتىپك

قولادىن  ەڭرىقاۇتىت ۇنچاغادا ھا ۇب. ئىدى لغانقى ۇھاپىزەتم ۇرغۇزۇپت ۇنقوش ېگىكاھب
 ڭيېغاااجا ۇچااۈەن رايااونى جي ۋىچىلىقچااارى ەنىيىتىااد ۇرۈۋېلىشرايااونالرنى قااايت ەتااكەنك

 ې باشاالپ رىلا ۇنقوشا ەمادەھ ەۋەتاكەنئ ۆزىتىشاكەك ېگرىناىچ ەۋنااننىقوشنا بولغان ل
 ېشاىن ىاڭرايونن ۇرۇشباشاق ەۋناننىاڭل ۇنىڭادىنب. ەنكىارگ ېساىپب ېغاەنخپ ۋە ۋۇلەن

 ەۋنااااانل. ۇبولىااااد ۆرۋېلىشااااقاك ەنلىكىنااااىئىك ەتراپلىرىااااداشااااىمالى ئ ۇرىنىڭكارىااااد
 ۇنىئاوتئ —بىار ناانى ەنەي ۇنالرنىاڭھ ەرلەرناىي ەتراپتىكاىئ ۇب ېيىن ك ۆلتۈرۈلگەندىنئ

 ۇاللىساىنىڭس ەنن ۇنالرنىاڭھ ە د «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن». ۇرغاننان باشق
ئاجايىاپ بىار نىام  ېرىدىنبىر ي ېلىدىغانك ۇدۇمئايمىقىغا ئ ڭيېجا ۇتىشىدىغانت ېمىنىغاز

. يااا ئااوقى ياسااىغىلى بااوالتتى ۇنىڭاادىنب ۇپ چىقىاادىغان بولاا ېيااىتازقااارا پ ۋەياغاااچ 
 نېنچايەگ ۋاڭ ېگاىب ۋاندىا( يىلاى-8 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با)يىلى -1 ۈيخېس ېڭدىنىڭچ
 ڭناننى ۇنئوتئ ۇب لدى تەڭرىقۇتبو ۋالماقچىسورى ەرنىي ۇب ەڭرىقۇتتىنت ەۋەتىپئ ەلچىئ

 ۋاپجاا ۇدەپبولمايد ېرىشكەئاتىسىدىن مىرا  قالغان  ب ۇنىڭغائ ۇب ەر ي ۇرۇشىدىكىباشق
رايون  ۇرۇشىدىكىباشق ڭناننى ۇنئۇتئ ەرنىڭي ۇب ۇنىڭدىنب. ەنگەنناتىرىل ەپد ەردى ب

 .ۇبولىد ۋالغىلىۆرىك ەنلىكىنىئىك
 ۈچئ ۇاللىسىنىڭس ەنن ەتراپىنىئ ەرنىڭي ۇب ەتكەنك ۇتىشىپت ەنئايمىقى بىل جاڭيې

 ەگنىاڭكاھب ۈچئا ۇبا. قىالتتى ۇھاپىزەتباشچىلىق قىلىپ م ەسكەرگەئ ۈزي ەچچەن ېگىكاھب
 ەنن. ۇراتتىتاا ەنخېاادابىاارى پ ەنەي ۈيەناادە جىلغىىاادا  بىاار ج ېسااۇر ېاادىكىبىاارى رىل

 ېشااىن ەنسااۇدىكىھااازىرقى گ ەري ۇباا ۇرىاادىغانىپ تۇتىشاات ەنمىنااى بىاالزى ۇاللىسااىنىڭس
 ەندەنبولغاان شا ېقىناىئ ۇقىرىيا ەرياساىنىڭد ۈيقىسىمىدىكى روشا ۇرائوتت ڭكارىدورىنى

قىسااىمىدىكى  ەرقىيشاا ڭكارىاادورىنى ېشااىن ۋادىسااى  ەرياسااىد ڭشااۈينو ۋە ەرياسااىد
ئىچكاى  ەدەمھ ۋادىسى رياسىەد ېگون ېتىكىدىكىشىمالىي ئ ېغىنىڭت( ەكتىل) ەنشەنچىلي

 ڭرايونىنى ۇرۇشباشق ڭناننى ۇشتۇمتۇتئ ۇڭا ش. ئىدى ەتىراپىئ ۆلىك ۈيەنج ڭغۇلنىڭمو
 .ۇبولىد ۇقىمالشتۇرۇشقام ەنلىكىنىئىك ەردەي ۇشۇم ەھەتتىنج ۇمىيئوم ېگرىسىچ ەنوبىيج

ھاازىرقى  ەناىي ەرىپىادە ت ەرقشا ۇنالرنىاڭراياونى ھ ۋىچىلىقچاار ڭناننى ۇشق. 3
 ەتىراپىااداشااىلىنغوم ئااايمىقى ئ ۋەئااايمىقى  ۋۋۇدائااايمىقى  جااا ېلىمجاا ڭغۇلنىااڭكااى موئىچ
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 .بولغان
يىلاالر ئوغاانالر  -58 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با» دە «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. نەننامە»

. ەتتاىك ۇالپبا ەلقناىقىلىاپ بىار قىساىم ن ۇجاۇمنانغاا ھ ۇشقا ەرىقىدىكىش ۇنالرنىڭھ
 ۈشاۈپ چ ۇنچقااقورق ۇنىڭادىنناان ب ۇشقا. ەزەپلەنادىغ ىنۇنىڭدب ەڭرىقۇتت ۇيانجۇتئ

 50~  40 ۇندىنبىرلىشااىپ قوشاا ەنبىاال ۆڭەكلەرئاقساا ەرەپتىكااىسااوم قااوم ت ۋە ۋۇجااانمو
 ەپقىلاادى  د ۇجااۇمھ ەڭرىقۇتقااات ۇيااانجوتقىلىااپ  ئ ۈرۈشياا ەربااكەچاقىرىااپ غ ڭنااىمى

 .ەنگەنناتىرل
 ەرگەدىكااى ناااتىرل «ەقىسساا ەققىاادەئوغااانالر ھ»جىلااد -90 «ەننااامەن كېيىنكااى»

مىالدىيىاادىن  ۇپ بولاا ۋمىقااو ۇققالااد ڭگۇسااالرنىڭتو ەساالىئاساسااالنغانغاندا  ئوغااانالر ئ
 ېلىاپ ق ۇچراپئا ەربىساىگەز ۇنالرنىاڭھ ڭگۇسالرىڭئانىرىدا  تو ەسىرنىڭئ-3ئىلگىركى 

 ەپد« ئوغااان» ۈچااۈنئ ۇراقالشااقانلىقىىااپ ئولتېرب ۆچااۈپك ېغىغاااقالغااانلىرى ئوغااان ت
ئااايمىقى ئاااراقىرچىن  ۋۋۇداجااا ڭغۇلاادىكىھااازىرقى ئىچكااى مو ېغااىئوغااان ت. ئاتالغااان

 ۇالرئا. ۆلىكىادەب ەنۇباۇيج ڭھىنگان تاغلىرىنىا ڭچو ەنىشىمالىدا  ي ەربىيغ ۇنىنىڭنوش
 ۋادىساىغاساى ەرياد ۋناابولغاان ال ېقىناىئ ۇقىرىيا ەرياساىنىڭد ۋنېھاازىرقى لىياا ېيىنك
 -121 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)يىلى  -2 ۈەنشۇي ۋۇدىنىڭ ەنن. قىلغان ۋىچىلىقچار ېلىپك

 ۋدۇڭ لىياۋشااىلىيا ۇبېيپىااڭ ي ڭگۇ شااا ۈياااڭ ي ۇپ بولاا ەئىااگ ۇاللىسااىگەس ەنن( يىلااى
چاارالپ  ەھۋالىنىئ ۇنالرنىڭھ ۇاللىسىگەس ەنن ۆچۈپ سىرتىغا ك ڭئايماقنى ەشقاتارلىق ب

ھااازىرقى  ۋە ەرياسااىد ۇەنخېلاا ەرياسااى د ڭدالىاا ەرياسااى د ۋناااال ۇنىڭاادىنب. ەرگەنب
. ۇبولىاد ۆرۈۋېلىشاقاك ۇراقالشاقانلىقىنىئولت ڭئوغانالرنى ۈتۈنلەيپ ەتىراپلىرىغائ ڭجىياكۇجا
جاايالردىن  ۇقىرقىيا ېگرىساىمۇچ ەرقىيشا ەڭئ ۇپ بولا ەرىقىدەشا ۇنالرنىاڭنان ھ ۇشق
 ۋىچىلىقچااار ۇنىااڭئ ۇچرىشااىئ ۇجۇمىغاااھ ىاڭئوغانالرن ڭناننىاا ۇشقاا. ەتمەياادۇك ۆتاۈپئ

 ڭناننىاا ۇشقاا ۇنىڭاادىنب. ۈشااەندۈرىدۇچ ەمەساالىكىنىانالردىن يىااراق ئئوغاا ڭرايونىنىاا
 ۋەئاايمىقى  ۋۋۇدائاايمىقى  جاا ېلىمجا ڭغۇلادىكىھازىرقى ئىچكى مو ڭرايونىنى ۇرۇشباشق

 ۇنالرنىاڭھ ەرلەري ۇبا. ۇقىياا  قىلىشاقا بولىاد ەنلىكىنىئىك ەتىراپىداشىلىنغوم ئايمىقى ئ
 ەناادەقىلىااپ تىكلىگ ەڭرىقااۇتت ۇشاااننىىخنااان ج ۇشرايااونى بولغاچقااا  قاا ەرەپسااوم ت

 ڭساانىنى ۇننىڭچىقارغاان قوشا ۇئ. بولغان ۇنلىرىقوش ەرەپسوم ت ەمد ۇنچىقارغان قوش
 ۇرۇشباشاق ۋە ەمەسالىكىنىئاز ئ ۋمنىڭقو ۇرۋاتقانباشق ۇئ ەتكەنلىكىدىني ڭغامى 50~  40

 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ەنلىكىنىئىك ڭچو ايتىناھ ڭمۇرايونىنى
 ۇتوقتا ڭغۇلنىاڭرايونى ھازىرقى ئىچكى مو ۋىچىلىقچار ڭشاننى ەۋنانم لسوم قو. 4
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 .شىمالىدا بولغان ڭناھىيىسىنى
 ۆلتۈرۈلگەنادىنئ ېتىاپئ( يىلاى -78 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با) ەۋرىدەد ۋدىجا لەۋنان

شااننى ساوم  ەنەي ەڭرىقاۇتت ەپادىشاھ باولغىچ ۋېلىپ تارتى ەتنىھاكىمىي ڭما ۋاڭتارتىپ 
 .قويغان ۇرۇشىغاباشق ەرىپىنىسوم ت ۇنالرنىڭھ ەيىنلەپ قىلىپ ت ەۋنانقوم ل

 ېارەت ۇنالرنىاڭئوغاناالر ھ ەۋرىدەد ڭما ۋاڭ ە د «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. نەننامە»
 ڭاادىنچىقىرىااپ ئوغااانالردىن مى ۇنقوشاا ۇنالرقارىشااى چىققاچقااا  ھاا ۈلىۋېلىشااىغاش ېجااىب

 ەرلىرىگەي ەرىپىدىكىسوم ت ېتىپ ك پۇالب ۇششاقلىرىنىئ-ئاجىز ۋەقىزى  -ۇننوت ۇقئارت
. ۇقتااۇردىئ ۇرۋېلىشااىنىقايت ۆلەپتاا ېاارەت ۋا چااار-مااام رنىااڭئوغانال ەمھ ۇنالشااتۇردىئور
 ېلىۋېلىاپئ ۋىالرنىچاار -ماام ۇنالرھ ېكىنل ۇ بولسىم ەرگەنب ۋاچار -ئوغانالر مام ەرچەگ
 ەڭرىقاۇتت دىساىەركەرس ڭنىاڭما ۋاڭ ېايىنك. ەرمىادىب ۇرۇپئاھاالىنى قاايت ۇتىۋېلىنغانت

 ەردىاني ۇراقالشاقانناان شاان ئولت ەۋل ەپىرىدەقاايتىش سا ېرىاپب ەلچىلىككەئوردىسىغا ئ
 ۆزلەپسا ەھاۋالالرنىئ ۇشااندىن ساورىغاندا  شاان با ۆرۈپئوغاانالرنى كا ۇرغۇنن ۆتكەندەئ
 ەۋئوغاانالر ساوم قاوم ل ۈركاۈمبىار ت ۇنىۋېلىنغاانت ۇنىڭدىنب. ەنگەنناتىرل ەپد ەردى ب

 ۋاچاار -مام الرغائوغان ۇنالرنىڭھ ۇراقالشقانلىقىنى رايونالرغا ئولت ۇرۇشىدىكىقباش ڭناننى
 ڭناان شااننى ەۋسوم قاوم ل ۇقتۇرغانلىقىدىنئ ېتىىشنىك ۇرۇپقايت ەملىرىنىئاد ەپكېلىپئ

 ەمەسالىكىنىيىراقتاا ئ ەرايونلىرىادىن ئاانچ ۋىچىلىقچار ڭئوغانالرنى ڭرايونىنى ۇرۇشباشق
م ېلىھاازىرقى جا) ەرىپىنىاڭشاىمالىي ت ەربىيغ ڭئوغانالرنى ۇكى ھالب. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك

 ۋىچىلىقچاار ڭناننىا ۇشقا( ەتىراپلىارىشىلىنغوم ئايمىقى ئ ۋەئايمىقى  ۋۋۇدائايمىقى  جا
 ڭناان شااننى ەۋساوم قاوم ل ۇناداقتا ئ. ۇقبايان قىلغانىاد ۇقىرىداي ەنلىكىنىرايونى ئىك

 ەدەبرايونى زادى ن ۋىچىلىقچار
( يىلااى-11 ەمىالدىااي)يىلىاادىن -3 ەنگااوجىي ەنە ي ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ھااۇنالر»
 ۇللىرىنىئوغا ەڭرىقۇتنىاڭت ۇشاارقوغ ەۋەتىاپ ئ ۈنجۇڭغااي ۆكەرنىنا ەمىرئ ڭما ۋاڭباشالپ 
سوم قوم  ەگتىلماچ ب. بولدى ەرمەكچىب ۇغاتئوت ەبويىچ ېتىر ۇالرغاقىلىپ  ئ ەمئالداپ ئ

 ۈچىئا ۇبا. ەلتۈردىقاتارلىقالرنى قولغا ك ۇج ېڭ ن دللىرىدىۇئوغ ۇنىڭئ ۋەنان شان  ەۋل
 ەنن. ەنگەنناااتىرل ەپد ەردى نااام ب ەپد ەڭرىقااۇتت ۋاپااادارشااانغا  ۋاڭماااڭ ەلگەناادە ك
 ڭناھىيىساىنى ۇتوقتا ڭغۇلادىكىھاازىرقى ئىچكاى مو ۇلىقور ۇنجۇڭي ەۋرىدىكىد ۇاللىسىس

 ۇنىاڭئ ۋەناان شاان  ۋەساوم قاوم ل ەۋەتىاپ ئ ەگناىتىلماچ ب ڭما ۋاڭ ۇپ شىمالىدا بول
 ڭرايونىنىاا ۋىچىىقچااار ڭقارىغاناادا  شاااننى ەلتۈرگەنلىكىاادىنك ۇلغااائىككااى ئااوغلىنى قور

ھااازىرقى ئىچكااى  ەنمىاانەنت. ېنىااقناھااايتى ئ ەمەساالىكىيىااراق ئ ەئااانچ ۇلغاااقور ۈنجااۇڭي
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 ۇلۇنگاۇرئ ۋە ەھەرئىككاى شا ۋتۇشىمالىدكى نونخوت  با ڭناھىيىسىنى ۇتوقت ڭغۇلدىكىمو
 ڭناان شااننى ەۋساوم قاوم ل ەتىراپىادىكىكونا چانار ئاايمىقى ئ ەرىقىدىكىش ىڭايمىقىنئ

 .رايونى بولغان ۋىچىلىقچار
ھاازىرقى  ۇپ بولا ەرىپىادەت ەربىايغ ۇنالرنىاڭرايونى ھ ۋىچىلىقچار ڭباتىسخاننى. 5
 .ۇتاشقانت ەنبىل ڭشىنجا

يىلاى -92 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با ەنمىنەنت ە د «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. نەننامە»
 ەربىايغ». ەنگەنناتىرىل ەپد ەينلىدى شانشانچاننى باتىسخان قىلىپ ت ەڭرىقۇتت ۇلۇقق
 ەساىات ېگىباتىساخان چاكاارالر كااھب ەربىادىكىغ ۇنالرنىاڭھ»:ۇدىم «ەزكىرىسىت ۇرتت

قايسى  ەرھ ۇرغۇزۇپ ئارىلىقىدا ت ۇرلوپن ۇشاق ئ اگنى ئ ۇرۇپ باشق ۈرتنىي ەربىيقىلىپ غ
 .ەنگەنناتىرىل ەپد« يىغدى ېلىقباج ا س ەتلەردىنمىلل

 ەرىپىنااىت ەرتغ ۇنالرنىااڭھ ڭباتىسااخان شانشااانچاننى ەردىنناااتىرىل يۇقىرىاادىكى
 ۇرتنىيا ەربىايغ ۇرغاۇزۇپت ېگىچاكارالر كااھب ۇنىڭئ. ۇبولىد ۋالغىلىبىلى ۇرغانلىقىنىباشق
قايساى  ەرھ ىكىۇرتتيا ەربىايغ ۇندۇرۇلغانبويسا ەرىپىادىنت ۇنالرھ ۇقىلغانلىقىدىنم ەئىدار
 ەربىايغ ڭرايونىا ۋىچىلىقچاار ۇنىاڭئ ۇڭاشا ەنلىكىناى قىادا ئىكۆكۈمرانلىھ ەتلەرنىڭمىلل

 ەنلىكنااىئىك ۇتاااشت ەنبىاال ۇرتياا ەربىاايغ ەنااىي ەمەساالىكىنى يىااراق ئ ەئااانچ ۇرتتىكىياا
 ەتلەرناىمىلل ەرقايسىھ ۇرتتىكىي ەربىيغ ۋەزىپىسى  ېگىنىڭچاكارالر كاھب.ۇبىلگىلى بولىد

–بااج  ەتلەردىانمىلل ەرقايساىى ھۇرتتىكيا ەربىايبىارى غ ەنەي ۇرۇش باسات ۋ ۇرۇشباشق
 ەھەرقااارا شاا ڭدىكىشااىنجا)ئااورنى ئاااگنى  ۇرۇشاالۇقت ۇنىااڭئ. ئىاادى ۋېلىشيىغاا ېلىقساا

 ڭدىكىشاىنجا)ۇر  لوپنا(شاىمالىدا ەرقىيشا ەھەرنىڭھاازىرقى قاارا شا)  ئوشااق(ناھىيىسى
 ەري ۈچئا ۇبا ۇلاۇپ ئارىلىقىدا بولغان ب ڭجاينى ۈچئ( شىمالىدا ەرقىيش ڭكورال ناھىيىسىنى

 ۇرىساىدائوتت ەبىنىاڭغ ەنبىال ەرقشا ەمشاىمالى يولىادا ھ ۇرتنىاڭي ەربىايچاغادا غ ەينىئ
 ۆكۈمرانلىاققىلىاپ تاالالپ ھ ۇنئاور ۇرۇشالۇقت ەرناىي ۇشاۇم ېگىبولغاچقا  چاكارالر كاھب

 ۋاسااىتەبى ەماادەھ ۇرغۇزۇلغااانت ەرىپىاادىنباتىسااخان ت ېگىچاكااارالر كاااھب. ۈرگااۈزگەني
 ۈچئااگنى قاتاارلىق ئا ڭئورنىنىا ۇرۇشالۇقت ۇنىاڭئ ەمماائ مۇ باتىسخانغا قارايدىغان بولسى

 ۈچئاگنى قاتارلىق ئ ۇرايونىم ۋىچىلىقچار ڭجاي ئارىلىقىدا بولغانلىقىغا قاراپال باتىسىخاننى
 .ۇقىلغىلى بولمايد ۆكۈمھ ەپد ۇتاشجايغا ت
 ۇڭغااارج ڭنىڭايااونى ھااازىرقى شااىنجار ۋىچىلىقچااار ڭنانىنىاا ۆمبااارىك ەرقىيشاا. 6

 .بولغان ەنۇبىداج ەربىيغ ڭئويمانلىقىنى
مىالدىيىاادىن  ەنمىاانەنت ە د «ەزكىرىسااىت ۇرتياا ەربىاايغ»جىلااد -96 «نەننااامە»
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 ەمنىئااد ۇقدىن ئاارت-1700نانى سىلىجى  ۆمبارىك ەرقىيش ۇنالرنىڭيىلى ھ-60 ۇرۇنقىب
 ەگب ۇقچىبولادى  قاور ەمئ ېگىگەبا ۇقچىقاور ۇرتيا ەربىايغ ۇاللىساىنىڭس ەنباشالپ ن

 .ەنگەنناتىرىل ۇنالشتۇردى دەپئور زىلغائوتان-ەربىگەغ ەگلىكىنىڭئارقا قوش ب ۇنىئ
 ۆمباارىك ەرقىيشا ڭساىلجىنى ۇپ بىرى بولا نىڭ«ەگلىكب» ەقوشتىكى ئالت بارىكۆم

 ەمئ ېگىگەبا ۇقچىقاور ۇرتيا ەربىايغ ۇاللىساىنىڭس ەنن ەمئاتالغانلىقىادىن ھ ەپنانى د
 ەرقىدەشااا ۆلنىاااڭبارىك ڭرايونىنىااا ۋىچىلىقچاااار ەسااالىدىكىئ ۇنىاااڭغانلىقىااادىن ئبول
ئارقااا  ېاايىن بولغاناادىن ك ەمئ ەگااكەب ۇقچىقااور ۇئاا. ۇقىلىشااقا بولىااد ەرەزپ ەنلىكىنااىئىك

 ۇرتيا ەربىايغ. ەنناامەن». ۆتكىاۋېتىلگەنجايغاا ي ېاگەنئوتانزىام د ەربىادىكىغ ڭقوشنى
 ەربااتەغ ۇمااۇم چ ەنۇپتاااج ەڭقىاان ت ەرقتەشاا ئاساسااالنغاندا  ئوتانزىاام ەگ «ەزكىرسااىت
 ۇكااااڭف ڭدىكىھاااازىرقى شاااىنجا ەڭقىااانت ۇپ بولااا ېگرىلىنىااادىغانچ ەنبىااال ۇيساااۇنالرئ

ئارىلىقىاادا   ڭسااانجى  مانااا  ناھىيىلىرىنىاا ڭنىڭھااازىرقى شااىنجا ۈمىجاا ە ناھىيىسااىد
بولغانادا  ۇنداقب. ئىدى ۋادىسىدا ېقىنىئ ۇقىرىي ەريسنىڭبولسا ھازىرقى ئىلى د ۇيسۇنالرئ
 ڭرايوننىا ۋىچىلىقچار ېيىنكىبولغاندىن ك ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ڭناننى ۆمبارىك ەرقىيش

 ۇقىمالشتۇرۇشاقام ەنلىكىناىئىك ەرىپىادەت ەناۇتج ەربىايغ انلىقىنىاڭئويم ۇڭغارھازىرقى ج
 .ۇبولىد

جىمىسااار  ڭدىكىھااازىرقى شااىنجا ڭرايونىنىاا ۋىچىلىقچااار ڭناننىاا ەۋل ەنااۇبىيج. 7
 .بولغان ەرقىدەش ڭئويمانلىقىنى ۇڭغارج ۋەشىمالى  ڭناھىيىسىنى

 ەمىالدىاي)يىللىرىادا  ۈەنشاىي ڭادىنىڭپى ە د «ەزكىرىساىت ۇرتيا ەربىيغ. نەننامە»
دىان  «ۋۇچۈەن» ۇئ ېچىلدى يوم ئ ڭىبىر يى ەد« ەگلىكىب»ئارقا قوش ( يىلالر -5 ～1

 ۈزۈمگەتااا ەمەمئ ۇنالرنىاااڭھ ەرلەري ۇبااا ۇتىشاشاااتى ت ۇۋۇققاباشااالىنىپ  شاااىمالدا قاشاااق
 ەركەردەقااوم نااان ساا ڭئااو ەركەردە سااوم قااوم نااان ساا ەقەتپ ۇنالردائاساسااالنغاندا  ھاا

 ۇنااۋانىئ «ۇنسااانغ» ۇپقاتااارلىقالر بولاا ەركەردەساا ۈيااۈكقااوم ب ڭسااوم قااوم  ئااو ەماادەھ
 ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ ۇنااۋانىنىئ ۇنسااانغ ەنااۇنىيج ۇباا. بولمغااان

 ەمگۈزۈتاا ۇاللىسااىنىڭس ەنن ۇچراپ ئاا ەسااىرىگەت ۇاللىسااىنىڭس ەنن ېاايىن بولغاناادىن ك
 ەناۇبىيج ۇڭا شا. قارىغاان ەۋنانغاال ەناۇبىيج ۇئا ۇپ قىلغان بول ەسىاقىلىپ ت ەقلىدت

 ەدائىرىسااااىد ۇرۇشباشااااق ەۋناننىااااڭل ەنااااۇبىيج ۇرايونىماااا ۋىچىلىقچااااار ۇنىڭسااااانغ
 ەمىالدىاي)يىلاى -2 ەنگاوجي ڭنىاڭما ۋاڭ ە د «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن».بولغان

 ەردىنقاوم ئاساتىدىكىل ەگنىاڭب ېرىكچاىچ ۋۇجاى ەنگەۋەتىلىائ ۇرتقاي ەربىيغ( يىلى-10
 ېرىكچاىچ ۆتاۈرۈپ قاتارلىقالر ئىسايان ك ڭشا ېنر ۋە ۈەنش ەنن ەي د ۇڭج ڭ ليا ېنچ
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. قىلادى ەلەپت ەمياارد ۇندىنسانغ ەنۇبىيج ۋە ەۋنانل ەنۇبىيج ۆلتۈرۈپئ ۋنۇنىديا ەگب
 ېلىاپك ۇرتقااربىاي يەباشالپ غ ەسكەرنىكىشلىك ئاتلىق ئ 2000 ەرھامد ۇنغسان ەنۇبىيج
 ۇننىڭساانغ ەناۇبىيج ڭالرشاا ېانر ۈەن شا ەنن ۆرۈشاتى ك ەنقاتارلىقالر بىال ڭليا ېنچ
 ەپد ەتتاى ئوردىساىغا ك ەڭرىقاۇتت ەيد ۇڭجا ڭ لياا ېنچا ېكىنقالدى  لا ېلىپق ېنىداي

 ەنااۇبىيج ڭئورنىنىاا ۇرۇشاالۇقت ەگنىااڭب ېرىكچااىچ ۋۇجااى ۇنىڭاادىنب. ەنگەنناااتىرل
 ەنەي. ۇبولىاد ۆرۈۋېلىشاقاك ەمەسالىكىنىيىاراق ئ ەئاانچ ايونىادىنر ۋىچىلىقچار ۇنىڭسانغ

 ەگب ېرىكچااىچ ۋۇجااى ەۋرىاادىكىدىد ۈەنياا ە د «ەزكىرىسااىت ۇرتياا ەربىاايغ. ەننااامەن»
 «ۆزلەشاتۈردىئ ەرباوز ي ەرلەردەقاراشالىق ي ەگلىكاكەئالدى قاوش ب ەلتۈرۈلۈپ ك ەسلىگەئ
ئااورنى ئالاادى قااوش  ۇقلۇرۇشاات ەگنىااڭب ېرىكچااىچ ۋۇجااى ېاامەك د. ەنگەنناااتىرل ەپد
 ەۋرىادىند ۈەندىشا ۇپ بولا« قو »نامى  ەسلىئ ۇنىڭقوش. بولغان ەۋەسىدەت ەگلىكىب
 ەك «ەگلىاكب» ەشاىمالىدىكى ئاالت ڭتاغنىا ەمھ ەگلىكىاگەئارقا قاوش ب ۋەئالدى  ېيىن ك
 ڭدىكىھاازىرقى شاىنجا ەناىي ەھىرى شا ۇمياارغ ەگلىكاىئالدى قوش ب .ەتكەنك ۆلۈنۈپب
 ۇتقاغااان باا ەگلىكااىئارقااا قااوش ب ۇرغان شااىمالىنى باشااق ەربىاايغ ەھىرىنىڭشاا ۇرپااانت
 ەمد. ۇرغانباشاق ەتراپىناىئ ەناۇبىج ڭجىمىساارنى ڭنىڭھاازىرقى شاىنجا ەناىي ەھىرى ش

 ېنچا ەۋەبلىك بولغاانلىقى سا ېقىنيا ېارىي ۇنىنىڭسانغ ەنۇبىيج ۇنالرنىڭھ ەنقوش بىل
ئاالقىلىشاىپ  ەنبىل ۇنسانغ ەنۇبىيج ېقىني ۆزلىرىگەئ ۆتۈرگەندەقاتارلىقالر ئىسيان ك ڭالي

 ەنبىاال ۇالرناھااايىتى ئاسااانال ئاا ەۋەتىااپئ ۇنقوشاا ۇنمۇسااانغ ەنااۇبىيسااورىغان  ج ەميااارد
ئارقا قاوش  ەنرايونى بىل ۋىچىلىقچار ۇننىڭسانغ ەنۇبىيپاكىتالر ج ۇقىرىقىي. ۆرۈشكەنك
 رايونىااڭ ۋىچىلىقچااار ۇننىڭسااانغ ەنااۇبىيج ەنلىكىنااى قوشاانا ئىك ېرىنىااڭي ەگلىكنىااڭب
 ۇڭا شا. ۇئىسپاتاليد ەنلىكىنىبىر قىسىمى ئىك ڭرايونىنى ۋىچىلىقچار ەۋناننىڭل ەنۇبىيج
 ڭجىمىسااار ناھىيىسااىنى ڭنىڭرايااونى ھااازىرقى شااىنجا ۋىچىلىقچااار ەۋناننىااڭل ەنااۇبىيج

 .ۇبولغان بولىد رىداەتراپلىئ ەرقىش ڭئويمانلىقىنى ۇڭغارج ۋەشىمالى 
 .بولغان ەتىراپىدائ ۆلىرايونى ھازىرقى بايقام ك ۋىچىلىقچار ڭناننى ۈشەنئ. 8
-ەشب ېرىاپبايقالغاا ب ۇۋۇدا  سا «ەرجىمىھاالىت ۇۋۇنىڭسا»جىلد -54 «نەننامە»

 ۋبويىغاا ئااو ۆلىنااان بايقاام كا ۈشاەنئىنىساى ئ ەڭرىقۇتنىاڭت. قالاادى ۇرۇپيىام تا ەئاالت
 -كىايىم ۈلاۈك ت-ۇزۇقئا ۇنىڭغااقالغاچقاا  ئ ۇرۇپيااقت ۆرۈپكا ۋۇنىۇچىققاندا س ۋالشقائو
 ېساەمناان ك ۈشەنئ ۆتكەندەئ ۋاقىت ۆپرەكك ىنيىلد ۈچئارىدىن ئ. قىلدى ۋغاسو ېچەكك

 .ەنگەنناتىرىل ەپد. ەتتىك ۆچۈپك ۋمىقو ۇنىڭئ ۆلۈپ ئ ەنبىل
 الرغااۇنھ(يىلاى-100 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با)يىلى -1 ەنخەنتىي ۋۇدىنىڭ ەنن سۇۋۇ
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 ۈرگۈنسا ېڭىزغااشاىمالىي د ېلىنىاپ ق ۇتاۇپت ەرىپىادىنت ەڭرىقاۇتبارغانادا ت ەلچىلىككەئ
 ۋبايقالغا ئاو ڭناننى ۈشەنئ. ۆرسىتىدۇك ۆلىنىھازىرقى بايقام ك ېڭىزشىمالىي د. قىلىنغان

 ۋمىنىاڭقو ېايىنك ۆلگەنادىنئ ېلىشى ق ۇرۇپت ەتراپتائ ۇش ىمي ۆپك ەمھ ېرىشىقىلغىلى ب
 ۋىچىلىقچااار ۇنىااڭئ ەتراپىنىااڭئ ۆلىھااازىرقى بايقااام كاا ېتىشااىدىنك چااۈپۆك ەردىااني ۇئاا

 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ەنلىكىنىبىر قىسىمى ئىك ڭرايونىنى
 ڭغۇلادىكىرايونى ھاازىرقى ئىچكاى مو ۋىچىلىقچار ڭباتىا نان بىنى ۈكەنئ ڭئو. 9
 ۆلكىساىنىڭئ ېبىين ەرقتەش ېتاۋدىنن ەربتەغ ۇپ شىمالىدا بول ېپىلىنىڭس ەدىچىنكونا س

 .بولغان ەربگىچەغ ەرياسىنىڭد ەنياڭشىمالىدىكى ن
 ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ ە د «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا ەنااۇبىيج. ەننااامەن كېيىنكااى»

تاغىساى  ڭبولادى  بىنىا ەڭرىقۇتت ەنبىل ۋەتنو ۇللىرىئوغ ېيىن ك ۆلگەندىنئ ۇشانجىخ
 ۇپىا نااان بولاابااات ۈكەنئاا ڭبااى ئااو ەلگەناادە ك ەۋرىااگەد ۈياا ەڭرىقااۇتت ۇتئەرىشقاا
 ۇنىڭغاااب. ەنگەنناااتىرل ەپد ۇردى ئوغااانالرنى باشااق ۋە ەرەپنااىت ەنااۇتج ەيىنلىنىااپت

 ەنۇبىاداج ۇنالرنىڭھ ڭرايوننى ۋىچىلىقچار ڭباتىا نان بىنى ۈكەنئ ڭئاساسالنغاندا  ئو
قارىغاناادا   ۇرغانلىقىغائوغااانالرنى باشااق ۇنىااڭئ ەبىلاال ەنبىاال ۇنىڭشاا. ېنىااقئ ەنلىكااىئىك

 ۋالغىلىبىلىا ۇىمۈرۈلگەنلىكىنسا ەئوغاانالر راياونىغىچ ەرقتەشا ڭرايوننى ىچىلىقۋچار ۇنىڭئ
 .ۇبولىد

ئااورنىنى باشااقا نااانالر  ەڭرىقۇتلااۇقت ۆلگەناادە ئ ۈياا ەڭرىقااۇتت ۇتئەرىشقاا كېاايىن
 ۇنالرھا ۈساتىگەئ ۇنىاڭئ. ناھاايىتى ناارازى بولادى ۇنىڭادىنبى ب ۈچۈن ئ ۋالغانلىقىتارتى

چااقىرىم دائىردىكاى  ڭمى ەچچەن ېرىپ ب ۈزي ەتئاپ ەبىئىيت يىم ەچچەبىر ن ۇدارايونىدا ئ
 ۆلۈپئ ېگۈدەكد ېرىمىتارقىلىپ ي ۋابا ۋىالرغاچار-مام دەم ئا ېتىپ ك ۇرۇپق ۆپلەرچ-ئوت

 ەۋەتىاپئ ەلچاىئ ۋالىسىغا ېشىخ( يىلى-47 ەمىالدىي)يىلى -23 ەنۋۇبى جي ۇڭا ش. ەتتىك
 ەركىزىاايم ڭئايمىقىنىاا ېشااىخ ىاادىكىەۋرد ۇاللىىسااىس ەنن. قىلاادى ەلەپت ۇشاانىبول ەمئ

. ەنۇبىااداج ەرقىيشاا ىسااىڭناھىي ۇڭشااېڭد ۇڭغۇلنااڭھااازىرقى ئىچكااى م ۇپ بولاا ڭاادىڭپى
 ۆڭەكلىرىئاقساا ەبىلىسااىنىڭق ەككىزساا ەنااۇبتىكىج ۇنالرنىااڭيىلااى باھاااردا ھ-24 ەنااۋۇجي
 ەنبىال ۇنىڭبولدى  ش ۆتەرمەكچىقىلىپ ك ەڭرىقۇتت ۇشارقوغ ۆلەپبىنى ي ەسلھەتلىشىپم
شاىمالىي  ۋە ۇشاىنىبول ەۋەت ۇاللىساىگەس ەنن ەۋەتىاپئ ەلچىئ ەلئەسىگەق ۋۇيۈەن   الرۇئ

 ەلئەسااىق ۋۇيااۈەن. ۈردىناالياادىغانلىقىنى بىلااد ۆرۈشاانىك ۇداپىئەماا ەالردىن بىاارلىكتۇنھاا
بولغاان  ېتااۋغىچەن ەرباتىنغ ۇنىڭادىنب. شىمالىدا ېتاۋنىڭن ۇڭغۇلدىكىھازىرقى ئىچكى م

 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ەنلىكىنىرايون ئىك ۋىچىلىقچار ڭبىنى ڭمۇرايونالرنى
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 ېىايىن قىلغانادىن ك ۇمقوبا ەكلىپىناىت ڭبىنى ۆكۈمىتىنىڭھ ۇاللىسىس ەنن شەرقىي
. ئاتىادى  ەپد( ەڭرىقاۇتشىلوشاىيوت ت) ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ ۆزىنىيىلى قىشتا باى ئا ۇش
 ۆكەرنا ەمىارئ(يىلاى-50 ەمىالدىاي)يىلاى -26 ەناۋۇجي ۆكغمىتىھا ۇاللىساىس ەنن ەرقىيش
چااااقىرىم  80 ەربىااادىنغ ەلئەساااىنىڭق ۋۇياااۈەن ڭبىنىااا ەڭرىقاااۇتت ۇشاااارقوغ ەۋەتىاااپئ

 ەمياارد ۇرۇشاىغاق(ئوردىساى ەڭرىقاۇتت ەناۇبىج)ئوردىساى  ەڭرىقاۇتيىراقلىقتىكى جايغا ت
 ېيجاىم ڭئايمىقىنىا ېشاىخ ەنەي ېايىنئايمىقىغاا   ك ۈنجاۇڭي ۇنىئا ۆتمەيئا ۇزۇنئا. ەرىب

. كۆچۈردى( شىمالىدا ەربىيغ ۇننىڭنوش ۇڭغارج ۇڭغۇلدىكىى مھازىرقى ئىچك) ەناھىيسىگ
 ەيجااۈند ۋە ەنمااېني ڭااراڭ دى ۈنجااۇڭ ي ۋۇيااۈەن  ۇفڭ ساا ەبىلىلىرىنااىق ۆزئاا ۇبىماا

. ۆردىكا ۇداپىئەما ۇنالردىنشاىمالىي ھا ۈچۈنئ ۇاللىسىس ەنن ۇنالدتۇرۇپئايماقلىرىغا ئور
 ۇپ قىساىمدا بولا ۇرائوتتا نىاڭڭغۇلئايمااق ھاازىرقى ئىچكاى مو ەئاالت ېيتىلغاانئ ۇقىرىداي
 ەتاراپىغىچەئ ەرياسىنىڭد ەنياڭشىمالىدىكى ن ۆلكىسىنىڭئ ېبىين ەبتەرغ ېتاۋدىنن ەربتەغ

 ڭبىنىا ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ ڭرايونالرنا ۇب ۇنىڭدىنب. ۇئالىد ەئىچىگ ۆزبولغان جايالرنى ئ
. ۇىااادبول ۆرۇۋېلىشاااقاك ەنلىكىناااىئىك ۋىچىلىقچاااار ەبىلىساااىنىڭق ەككىزسااا ەسااالىدىكىئ

 ەبىلىادەق ەككىزسا ەناۇبتىكىج ۇرۋاتقانباشاق ۇئا ە د «ەقىسسا ەققادەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج»
 .ېيىلگەنبار  د ەمئاد ۈمەنت ەشب-ۆتت

شاىلىنغوم  ڭغۇلنىاڭرايونى ھاازىرقى ئىچكاى مو ۋىچىلىقچار ڭسوم ئىجىز ناننى. 10
 .بولغان ەتىراپىدائايمىقى ئ

بىاار تااارمقى  ڭگۇسااالرنىڭتو دەەققىااسااىيانپىالر ھ»جىلااد-90«ەننااامەن كېيىنكااى»
 ېغاىساىيانپى ت. ئاتالغاان ۇنداقشا ۈچاۈنئ ۇراقالشاقانلىقىسىيانپى تاغلىرىادا ئولت ۇپ بول

 ⑦ ەربىادەغ ۇنىنىڭنوشا ۇرائوتت ڭئايمىقى قىرچىن ئو ېلىمج ڭغۇلدىكىھازىرقى ئىچكى مو
 ېۋنھااازىرقى ليااا ۆچااۈپك ەنۇبقاااسااىيانپىالر ج ەدەساالىپىد ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەرقىيشاا
ئارىلىقىادا  ەرياساىد ۋئېرنېجاا ۋە ەرياساىد ۇرەنبولغانشاىرام ېقىنىئ ۇقىرىي ەرياسىنىڭد

 ۋدۇڭليااا ەنەي ۈچااۈن شااىمالىدا بولغااانلىقى ئ ڭئوغانالرنىاا ۇالرئاا. قىلغااان ۋىچىلىقچااار
 ېبىاايھااازىرقى ن ۋەرياسااى ەد ۋنااائوغااانالر ال ۋاقىتتااا ۇشاا. ئاتالغااان ەپمااۇسااىيانپىلىرى د

 ەنيااااڭن. ۇراقالشاااقانئولت ەرقىدەشااا ەرياساااىنىڭد ەنيااااڭىكى نشاااىمالىد ۆلكىساااىنىڭئ
ئاساسالنغاندا   ۇنىڭغاب. رايونى ئىدى ۋىچىلىقچار ۇنالرنىڭھ ەنۇبىج ەربىيغ ەرياسىنىڭد

 ەرياسااىنىڭد ۇرەنرايااونى شااىرام ۋىچىلىقچااار ڭسااوم ئىجىزناننىاا ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ
. ۇبولغاان بولىاد ەتراپىادائايمىقى ئشىلىنغوم  ڭغۇلدىكىھازىرقى ئىچكى مو ەنى  يەربىدەغ
( ەھىرىشا ۋيااڭليا ۋنىڭادىكىھاازىرقى ليا)ئايمىقىغا  ۋدۇڭليا ۇاللىسىنىڭس ەنرايون ن ۇب
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 ەنن ەرقىيشا ۇنالرھا ەناۇبىيج( يىلاى-48 ەمىالدىاي) ۇرۇنبىر يىم ب ەمبولغاچقا ھ ېقىني
 ۇاللىساىس نەن ۇنىبا. ۇرغانساوم ئىجىزناان باشاق ەرناىي ۇبولغاچقا  با ەمئ ۇاللىسىگەس

ساوم ئىجىزنانغاا  ۇنىئا ۇڭر ەيبولماقچى بولغاندا  ج ەمئ ېن ەنپي ەچكە پىششىق بىلگ
 ەيج ەگەرئ. ۇيرىغانب ۈرۈشكەبىلد ەمىمىيىتىنىس ۇشتىكىبول ەمئ ەۋەتىپقىلىشقا ئ ۇجۇمھ
 ېنىاقئ ۇناداقب ېغان ەنبولسا  پي ەنرايونىنى بىلمىگ ۋىچىلىقچار ڭسوم ئىجىزناننى ۇڭر

 .بوالتتى ېرەلمىگەنب ۆرسىتىپقىلىش نىشانىنى ك مۇجۇھالدا ھ
-58 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با ەتراپاىشاىلىنغوم ئاايمىقى ئ ڭغۇلنىاڭئىچكى مو ھازىرقى

بولغااان  ۇرۇشااىداباشق ڭناننىاا ۇشقاا ەرقىدىكىشاا ۇنالرنىااڭھ ەينىاادەك-ئالاادى ڭيىلىنىاا
 ۇشاىدىكىۇرباشق ڭساوم ئىجىزناننىا ۇئاارقىلىق ئا ۆزگىرىشئا ەچچەيىللىاقن ۈزيا ۇپ بول

 .ئايالنغان ەرگەي
 ەلاااقن ڭغاااۇلىيەراياااونى ھاااازىرقى مو ۋىچىلىقچاااار ڭئونئاااوت ناننىااا ۈرەنگااا. 11

 .بولغان ەتراپىدائ ېقىني ۆللۈكىنىڭماندام چ ەۋەسىدىكىت ۇمھۇرىيىتىج
-16 ۇڭپىاڭي ڭادىنىڭمى ە د «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىج. ەننامەن كېيىنكى»
ساوم قاوم بىلىاك ناان شاىننى ئاوردا  ەڭرىقۇتىت ۇنھ ەنۇبىيج(يىلى-73 ەمىالدىي)يىلى 
چىقىاپ  ەردىاني ېاگەند ۋچۆئايمىقىادىكى گاا ڭساوفا ەنبىل ۋۇتاڭ ۋە ۇڭر ەيج ۇلىمىراق

 ەنئونئاوت ناان ن ۈرەنگا ەۋەتتاى م قىلىشاقا ئۇجۇئونئوت نانىغا ھ ۈرەنگ ېغىدات ۈيېج
 .ەنگەنناتىرىل ەپد ەتتى ك ېچىپق ۇملۇقتىنق ڭالپ ئا ېلىۋاتقانلىقىنىك ەشكەرلىرىنىڭل

چااقىرىم يىراقتاا  ڭشاىمالىدىن مىا ەربىايغ ەلئەساىنىڭق ۋچۆگا ەدىمكىق ېغىت جۇيې
. ەتراپىادائ ېقىنيا ۆللۈكىنىڭماندام چ ۇمھۇرىيىتىدىكىج ەلقن ڭغۇلىيەھازىرقى مو ۇپ بول
ياوم  ۆتەرقىلىشاتىكى ئا ۈرۈشتااغ دائىام شاىمالغا يا ۇبا ۇياانب ۇاللىسىدىنس ەنن ەربىيغ

قىلغانلىقىادىن  ۇجاۇمھ ېغىغاات ۇيېج ۋچۆدىنگا لىقالرنىڭقاتار ۇڭر ەيج. لگەنەك ۇپبول
 ەتراپىاادائ ېقىنياا ۆللۈكىنىااڭماناادام چ ڭرايونىنىاا ۋىچىلىقچااار ڭئونئااوت ناننىاا ۈرەنگاا
شاىمالغا  ۆتاۈپئ ۇملاۇقتىنباشاالپ ق ۋمىنىقاو ڭئونئاوت ناننىا ۈرەنگا. ېنىقئ ەنلىكىئىك
 ۋىچىلىقچاار ەنۇبىاداج ڭىاۆللۈكىنمانادام چ ىدەەسالئ ۇنىاڭقارىغانادا  ئ ەتكەنلىكىدىنك

 ەتكەنلىكىناىشاىمالىغا ك ۇملۇقنىاڭق ۇپقورقا ەشاكەرلىرىدىنل ەنن ېايىنقىلغانلىقىنى  ك
( يىلاى-76 ەمىالدىاي)يىلىغاا -1 ەنچيۇجي ڭدىنىڭجا ۆتۈپيىم ئ ۈچئ. ۇبولىد ۋېىلىشقابىلى

. ۇنالشاتىئور ېغىغاات ۇيېباشاالپ قايتىادىن جا ۋمىنىئونئاوت ناان قاو ۈرەنگا ەلگەندە ك
ئايمااق  ېگاراچ ەۋەنادازالرنىچ ېنىاڭي ېايىنك ڭلىغاندىنئا ۇنىب ەڭرىقۇتىت ۇنھ ەنۇبىيج
قىلىشااقا  ۇجااۇمچىقىااپ ھ ۇلاادىنقور ەبىلاال ەنبىاال ەشااكەرلىرىئوغااان ل ۋە ەشااكەرلىرىل
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 ەسااىرگەكىشاىنى ئ ڭمىا ۆتتا-ۈچئا ېلىاپ كاللىساىنى ئ ڭكىشاىنى ۈزيا ەچاچەن ەۋەتىاپ ئ
 ۇقىمماا ەنااىي ەۋەسااى ت ڭناننىاا نئااوتئو ۈرەنگاا ېغىنىااڭت ېيااج ۇنىڭاادىنب. ئالاادى

 ۆللۈكنىاڭچ ۇپقورقا ەشكەرلىرىدىنل ەنئىلگىرى ن ۇڭاش ەنلىكى رايونى ئىك ۋىچىلىقچار
قايتىاپ  ەنەي ېايىنك ېكىنگەنادىنچ ەشاكەرلىرىل ەنن ۇ بولسىم ەتكەنك ېچىپشىمالىغا ق

 ڭىنىاەڭرىقۇتت ۇنھا ەناۇبىيچاغادا ج ۇبا ۇئا ۇڭا شا. ۇبولىاد ۋېىلشاىقابىلى ەلگەنلىكىنىك
 ەردىااني ۇباا ەنىااالي ۇ ئااادىمى چىقىاام بولغااان بولسااىم ڭمىاا ەچااچەن ۇچراپئاا ۇجۇمىغاااھ
. قىلغاان ۋىچىلىقچاار ەردەي ۇشا ەنىاالي ۇئا ۆتكەنادىمۇيىام ئ ۇزئارىادن توققا. ەتمىگەنك
-85 ەمىالدىاي)يىلاى -2 ۈەنخېي ە ناتىرىلىنىشىچ ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج»

 ۇيېجا ۇالرئا ەۋەتاكەن ئ ۋغاائاادىمىنى ئو ۇقئاارت ڭدىنى مىەڭرىقۇتت ۇنھ ەنۇبىييىلى ج
 ۋەقىلغاان  ەڭقااتتىق ج ېلىاپق ۇچرىشاىپئ ەنئونئوت ناان بىال ۈرەتگ ەلگەندەك ېغىغات
 .ەلگەنقايتىپ ك ېلىپكاللىسىنى ئ ۇنىڭئ

 ۈيەنجاا ڭغۇلاادىكىرايااونى ھااازىرقى ئىچكااى مو ۋىچىلىقچااار ڭناننىاا ۇرىنگاا. 12
 .چاقىرىم شىمالىدا بولغان ەچچەن 600 ۆلىنىڭك

 «ەنااتىر ەققىادەھ ڭادىمى»جىلد -10« ناتىرىلىرى ەنن ېيىنكىك» ۇڭنىڭن يۈەن
 ۇلىادىنقور ۈيەنجا ڭيېادىكىجا ڭبىا ېاڭيىلاى گ -73 ەمىالدىاي)يىلى -16 ۇڭپىڭي ە د
 ەپچااقىرىم ئىچكىارىل 600ۇملۇققااق ۆتاۈپ ئ ېغىادىنت ۇلاۇقىلىاپ  ق ۇجۇمنامغا ھ ۇرىنگ

 ڭناننىا ۇرىنگا ۇنالرھ ۈشكەنقولغا چ دى يوق ئى ەسەرمۇئ ۇ ئوتتىنس ەردەي ۇى  بكىرد
 .ەنناتىرىلىگ ەپد. ېيتتىئ ەتكەنلىكىنىك ۆچۈپئوت قوغلىشىپ شىمالغا ك ۇ س

 ەنمۇلۇسا» ېغاىت ۇلۇدا  ق «ەرجىمىھالىت ۇگۇنىڭد»جىلد -23 «ەننامەن كېيىنكى»
 ۇاللىسااىس ەنن ېكىن لاا. ەمە ئ قېنىاائااورنى ئ ڭتاغنىاا ۇباا. ەنگەنناااتىرىل دەپ«ېغااىت
 ۈبودېل ەۋرىدىكىد ۋۇدىپادىشاھى  ۇاللىسىس ەنن ەربىيغ ەلئەسىنىق ۈيەنج ەۋرىدىكىد

 ەناادىچىلىكرايونىغااا پاراك ېشااىج ھۇنالرنىااڭ ەقسااەتم ۇزۇشااتىكىسالغ ۇنىباا. ۇزغانسااالغ
 ەپماۇد «ۇقتوسا ۇچقوغادىغ» ەنەي ەلائەق ۇبا ۇڭاشا. تاشالش ئىدى ۈزۈپيولىنى ئ ېلىشس
 ۆلىكا ۈيەنشىمالىدىكى ج ڭئايمىقىنى ېجىنائ ۇڭغۇلدىكىئورنى ھازىرقى ئىچكى م. اتالغانئ
 600  ۇملۇققاشىمالغا يولغان چىقىپ ق ۇلدىنقور ۇب ڭنىڭبىى ېڭگ. ېلىدۇتوغرا ك ەتراپىغائ

چااقىرىم -600 ۆلىنىاڭك ۈيەنجا ېغىنىاڭت ەنمۇلۇسا ەنلىكىادىنكىرگ ەپچاقىرىم ئىچكىارل
تاغاادا  ۇشااۇم ەساالىدەنااان ئ ۇرىنگاا. ۇقىيااا  قىلىشااقا بولىااد ەنلىكىنااىشااىمالىدا ئىك

 ەتكەچااكە ك ۇرۇپقاا ۆپلەرچاا-ئااوت ەتراپتىكااىچاغاادا ئ ۇشاا ۇپ قىلغااان بولاا ۋىچىلىقچااار
 ېرىشااەلمەيئ ېچنااېمىگەھ ەركەردىسااىس ۇاللىسااىس ەنن ۇڭان  شااەتااكەك ۆچااۈپشااىمالغا ك



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 76 ~ 
 

 .بولغان ەجبۇرقايتىشقا م
 ۇڭاشا ەلمىاگەن تاغقاا قايتاا ك ۇ  با ىنېايك ەتكەندىنك ۆچۈپنان شىمالغا ك گۇرىن

 ەبىلىاااق ۇ جىلاا– ەبىلىسااىباشااقا ق ۇنالرنىااڭھ ەتراپىنااىئ ڭتاغنىاا ۇباا ۆتمەيالئاا ۈزاقئاا
-8 ەنچااۇجي ە د «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا ەنااۇبىيج. ەننااامەن ېيىنكااىك». ەنئىگىلىااگ

 38 قاتاارلىقالر ۇ جىلا ەبىلىساىدىنق ساەنمۇلۇ ۇنالرنىاڭشاىمالىي ھ( يىلاى-83 ەمىالدىي)
 ۋۇيەن ەنكالىساى بىال-قاوي ۇقتوياقتىن ئارت ڭمى-100يىلقىسى   ڭمى 20ئادىمى   ڭمى
 ۇسااانىڭجىل. ەنگەننااااتىرىل ەپد. بولااادى ەمئ ۇاللىساااىگەس ەنن ېلىاااپك ەلئەساااىگەق
. دېايىلگەن ەبىلىسادىنق ەنمۇلۇسا ۇئ ۈچۈنئ ۇراقالشقانلىقىئولت ېغىدات ەنمۇلۇس ەبىلىسىق
 ۈيەنئااورنى جاا ۇپ بولاا ېغااىت ەنمۇلۇساا ۇرغااانت ۇرۇننااان باا ۇرىنگاا ېغااىت ەنمۇلۇساا ۇباا
 ېلىاپك ەنۇبقااج ۇ بولغاچقا  جىل ېقىني ەدەربىرق ەلئەسىگەق ۋۇيۈەنشىمالىدا   ۆلىنىڭك
ھااازىرقى ئىچكااى ) ەلئەسااىگەق ۋۇيااۈەن ەنبولغاناادا  ئالاادى بىاال ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن
 .بارغان( شىمالىدا ېتاۋنىڭن ڭغۇلدىكىمو

 ۆمبااارىك ۋە ۇرپااانت ڭنىڭرايااونى ھااازىرقى شااىنجا ىچىلىقۋچااار ڭناننىاا ۇيااانق. 13
 .بولغان ەتراپىدائ ۆلىك

 «ەنااتىر ەققىدەھ ڭدىمى»جىلد  -10« ناتىرىلىرى ەنن ېيىنكىك» ۇڭنىڭن يۈەن
 ڭناننىا ۇياانق ۇنالرنىاڭھ ۋىرغولاداياولالپ  ئى ەلۇماتناامەم ڭبىا ېاڭگ ۆكەرن ەمىرئ ە د
 ېادى د ۋەرباارا ەنبىال ۇندۇرۇشر قاانىتىنى سابىا ۇنالرنىاڭيوقىتىش ھ ۇنىبار  ئ ۋمىقو
قىلىپ  ۈرۈششىمالغا ي ۇاللىسىس ەنن ەرقىيش چاغدا ۇش ەمەلىيەتتەئ. ەنگەنناتىرىل ەپد

جىلااد -2 «ەننااامەن ېيىنكااىك». ئىاادى ۋاتقااانيوقىتىشااىنى پىالنال ۇنالرنىشااىمالىي ھاا
 ۋىرغولاداىلىاپ  ئىق ەغلاۇپنااننى م ۇيانق ەڭرىتاغدات ۇگۇباھاردا  د( يىلى-73 ەمىالدىي)
 ەپئاااچتى  د ەربااوز ي ۇرغااۇزۇپت ۇنقوشاا( ەربىاادەغ ۇمۇلنىااڭق ڭدىكىھااازىرقى شااىنجا)

 ۋىچىلىقچاااار ەتراپىاادائ ۇرپااانھااازىرقى ت ڭناننىااا ۇيااانق ۇنىڭاادىنب. ەنگەنناااتىرىل
قااتتىق  ەناان ئاانچ ۇيانق ېيىنك ەربىدىنز ېتىمقىق ۇب. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاقىلغانلىقىنى ك

 ۇگاۇ يىلاى قىشاتا د-17 ۇڭپىڭي» ەنە ي ەسەردەئ ۇقۇرىقىي ۇڭا ش. مىغانۇچۇرچىقىمغا ئ
 ۆرساىتىدىغانك ەڭرىتااغنىچىقىاپ ئااق تااغ ت ۇلىادىنقور ۇرۇمقا ۇنخۇاڭادىكىد ڭبى ېڭگ

 ۇبا ڭناننىا ۇياانق ەمماا ناان ئىادى  ئ ۇيانق ەڭرىتاغدىكىئاق تاغ ئاقساقىلى ت ۇپ بول
يااكى  ەۋالدلىارىئ ۇنىاڭئ ۋە ۇقالغان  ئا باشتىن ئانىرى ساقلىنىپ ۈچىك ەسىرت ەردىكىي

 ۆتكەنادىنيىام ئ 50 ۇڭا شا. قىلغاان ۋىچىلىقرايونادا چاار ۇبا ۋاملىقدا ەنىالي ۋارىسلىرى
بارغاااانلىقى  ېلىاااپئ ەتپائاااالىي ۋمىنىاااڭقو ڭناننىااا ۇياااانبويىااادا ق ۆمباااارىك ېيىنماااۇك
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 .ەنگەنناتىرىل
 ڭدا ڭجااا لىيسااىۋا ۇنخااۇاڭد(يىلااى-123 ەمىالدىااي)يىلااى -2 ۈەنگااۇاڭي ئەناادىنىڭ

 ۇنالرنىاڭشاىمالىي ھ ەدبىارلەردەت ۇبا. قويغان ۇرىغائوتت ەدبىرنىت ۈچئ ۇنۇپس ەلۇماتنامەم
 ۇرتتااي ەربىايقىلىپ  غ ەتئارىلىقىدا پائالىي ۆلىك ۇرچىنن ۋە ۆلىك ۆمبارىك ڭناننى ۇيانق
 ەمىالدىااي)يىلااى -1 ۇڭجيەنياا ۈندىنىڭشاا. ېلىنغااانكى تىلغااا ئۈرگااۈزگەنلىي ڭتاااال-ۇالڭباا

ناى تىنچىتىاپ   «بەگلىاك»ەقوشاتىكى ئاالت ۇڭيا ەندورغاابى ب ۇرتيا ەربىييىلى غ-126
قىلغانادا   ۇجاۇمنانغاا ھ ۇياانق ەنبىال ۈچىك ەگلىكلەرنىڭب ەرقايسىھ ۇرتتىكىي ەربىيغ
بولغان  قويان  ەمئ ەلىسىگۇالس ەنئادىمى ن ۇقئارت ڭدىنمى 20 ۇۋمىدىنق ڭناننى ۇيانق

 ەتااكەن ك ۆچااۈپك ەتراپىغااائ( ەمە ئ ېنىااقنى ئھااازىرقى ئااور) ەرياسااىد ۇۋۇنااان كاا
 ۇزئارىادىن توققا ېكىن لا. ۆچكەنئىزى ئا ۇنالرنىڭھ ەتراپىدىنقوش ئ ېيىن ك ۇنىڭدىنش

 ۆمباارىك ەنەناان ي ۇياانق( يىلاى-135 ەيىلى  مىالدىي-4 ڭجيايا) ېيىنك ۆتكەندىنيىم ئ
-137 ەمىالدىاي) يىلاى-2 ۇڭخېيا ەن كىارگ ۇرۇپئارقا قوشقا باست ېلىپراپىنى ئەتئ ۆلىك

 ەرپىادىنقوم ئاساتىدىكىلىرى ت ېننىڭس ېيپ ۋالىيسى ۇنخۇاڭئاندىن د ەلگەندىالغا ك(يىلى
 ۇرغاننان باشق ۇيانبىر ق ەنەرايوننى ي ۇب ېيىنك ۆلگەندىننان ئ ۇيانق ۇب. ۆلتۈرۈلگەنئ
 ۇجااۇمھ ەھىرىگەشاا ۋىرغااومئى(يىلااى-151 ەمىالدىااي) ىلااىي-1 ۈەنجياااي ۇەناادىنىڭن ەمھ

. ⑧ەلااگەنيارىتالماااي قايتىاپ ك ۆھپەتا ېچقاناداقھ ەشااكەرلىرىل ۇاللىساىس ەنن قىلغاان 
توغرىساااىدا  ەتلىرىپائاااالىي ېيىنكاااىك ۇنڭدىنشااا ڭناننىااا ۇياااانق ەساااەرلەردەتاااارىخىي ئ

 .يوق ەلۇماتم ېچقانداقھ
 ەربىاادىكىغ ۇرپاننىااڭت ڭدىكىرايااونى ھااازىرقى شااىنجا ۋىچىلىقچااار ڭئىلخاننىاا. 14

 .غانبول ەتراپىدائ ەڭرىتاغت
يىلاى -3 ۈەنگاۇاڭدا  ي «ەرجىمھاالىت ۇڭنىاڭي ەنب»جىلد  47 «ەننامەن كېيىنكى»

 ەئااااتلىق  پىيااااد ۈساااەننىڭك ۇرتتىكىيااا ەربىااايغ ۇڭيااا ەنب( يىلاااى-127 ەمىالدىاااي)
 ۇجااۇمھ ەگلىكىاگەباشاالپ ئالادى قاوش ب ەمنىئاااد ۇقئاارت ڭادىنئاون مى ەشاكەرلىرىدىنل

 .ەنگەنناتىرىل ەپد ەڭدى ئىلخانى ي ۇنالرنىڭجىلغىسىدا ھ ېقىلىپ يىخ
 ەگلىكىاگەئالدى قوش ب ۇپ بول ېغىدات ەڭرىت ڭدىكىجىلغىسى ھازىرقى شىنجا يىخې

 ەگلىكىاگەئاتلىنىاپ  ئالادى قاوش ب ەرقەشا ۈسەندىنك ۇڭنىڭي ەنب. ەمە يىراق ئ ەئانچ
 ۋىچىلىقچااار ڭقىلغااانلىقى ئىلخانىاا ەغلااۇتجىلغىسااىدا ئىلخااانى م ېقىلىااپ  يىخاا ۈرۈشياا

 ۇرپاننىاڭت. ۈشاەندۈرىدۇچ ەنلەكىناىئىك ەتراپىغ ئەڭرىتات ەربىدىكىغ رپانىڭۇت ڭرايوننى
 ۋىچىلىقچااار ڭناننىاا ۇيااانرايااونالر ئالدىاادا بايااان قىلىنغااان ق ەرقىدىكىشاا ۋەشااىمالىي 
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 .رايونى ئىدى
 

 :ئىزاھالر

 
 .«ەبرىلىرىق ۇنالرنىڭھ»بات 1-  «ۇنالرشىمالىي ھ»: ۇڭدورجى سور.  ①

 .«ەقىسس ەققىدەھ كلەرۈرت»جىلد -50 «جۇنامە②»
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇيغۇرالرئ»نىلد  -217 «ڭنامەتا يېڭى③»
 «ەناتىر ەققىدەھ ەيزۇڭ»نىلد -2« تارىخى ۇاللىسىس ۈەني» ④
-93تاوم -2«تاارىخى ئاتلىساى ۇڭگاوج»قىلغان ەشىرن ەشىرىياتىن ەرىيەن جۇڭگو⑤

 ەلااقن ڭغااۇلىيەموئوردىسااى ھااازىرقى  ەڭرىقااۇتت دە »ۋملەرقاتااارىلىق قااو ۇنھاا» ەرىااتەن
ئاساا  بولساا  ەلاۇمم ۇنىڭاداسىزىلغان ب ەنۇبغاج ۇالنباتورنىڭئ ەنتىپايت ۇمھۇرىيىتىنىڭج
 .ېرەكك

 ەرغاانەپ»جىلاد 12  «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ»جىلد -110« ەرتارىخى ناتىرىل ⑥»
 «ەننەمەن»  «ەزكىرىات

 ڭچاو قالشاقانۇرائولت ەجاداتلىرىئ ڭتوباا ساىيانپىلىرىنى ەنبىال ېغىسىيانپى ت ۇب ⑦
 ۇنبىرنولا ڭغۇلادىكىھاازىرقى ئىچكاى مو ېغاىساىيانپى ت ڭچو. ەمە بىر ئ ېغىسىيانپى ت
شاىمالىدىكى ئااون  ەربىاايغ ڭبازىرىنىا ېئااالىخ ۇنىدىكىئاااپتونوم نوشا ېلۇنچاۈنئاايمىقى ئ

 ەرقىيشاا ۆلىكىنىااڭشااىمالى ب ڭھىنگااان تاغلىرىنىاا ڭچااو ۇپ يىراقلىقتااا بولاا ېتىركىلااوم
يىللىاق  -1980 ڭنىا «ەھپىساىس ۇناسالىرىنىڭتارىخش ېزىتاىگ ۇرنا») ەنساۇپتارمىقىغا م

 ڭھىنگاان تاغلىرىنىا ڭچو» ۋېنپىڭنىڭسانىدىكى مى  -202 ۈنىدىكىك -25 ڭئاينى -11
 (.ماقالىسى ېگەند« شىمالىدا سىيانپى غارى نارابىسى بايقالدى

 ەنپ»جىلاد  -47. «ەزكىرىساىت ۇرتي ەربىيغ»جىلىد  -88 «ەننامەن كېيىنكى⑧»
 ەۋرىادىكىد ەنن»دىكاى « تالالنماا ۈتاۈكلەردىنتاش پ ېتام م» ۋە «ەرجىمالىت ۇڭنىڭي
 .«ېشىت ەڭگۈم ۆھپەت ېننىڭس ېيپ ۋالىيىسى ۇنخۇاڭد
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 ۇالرنىڭئ ۋەخارابلىشىشى  ۈللىنىشى،گ ۇنالرنىڭباب ھ-5

 (6)ۇناسىۋىتىبولغان م ەنبىل ۈزلەڭلىكت ۇرائوتت 
 
 ۆتااۈرۈپباااش ك ەدەماادەق ەساالەپكىد ۇنالرنىااڭئىلگىاارى ھ ۇاللىسااىدىنچىاان س. 1

 ۇاللىساىدىنچىان س ۇناساىۋىتىبولغاان م ەنبىال ۈزلەڭلىاكت ۇرائوتتا ۇالرنىاڭئ ۋەچىقىشى 
 ۇرائوتتا ۋاقىتتااقايساى  ۋامئاا ەڭئ ۇالرئا ۇناداقتاچىققان  ئ ۆتۈرۈپباش ك ۇنالرئىلگىرى ھ

 ەرگىلاىب اتۋجاا ېنىاقئ ېخاىت ۆۋەتتەن ەسىلىگەم ۇب نبقىلغا ۇناسىۋەتم ەنبىل ۈزلەڭلىكت
 .ەمە يوق ئ ۇچىمۇيىپ ئ ېچقانداقھ ەممائ ۇ بولمىسىم

 ۇرائوتتاا ەنبىاال ۇنالرئىلگىاارى ھاا ۇاللىسااىدىنچىاان س ەئىچىااد ۆججەتلەرھاا قەدىمكااى
 ەنچىلىكىرەكلىرىدىنئىشا ەردىنبولغانلىقىغا دائىار نااتىرىل ۇناسىۋەتئارىسىدا م ۈزلەڭلىكت
 ەني ەد( جىلىاد-1) «ەساىھەتلەرن-ەنادىپ»يازغاان  ۇشاياڭبىرىنچىساى  لي: ①باار ۈچىئ
 ەنبىال ۋېيگاو ۋاڭ ۋجاا( يىلى-312 ۇرۇنقىب الدىيدىنمى)يىلى  ۇنجىت ۋاڭنىڭ ۋجا ېگىب

 «ەتتاىك ۆۋىنىگەتا ڭئالوبانالرنىا ۇنالرھا» ۋېيقىلغاندا  گاو ۇھاكىمەسىياسىي ئىشالرنى م
 ۇنىاڭلاى م»جىلىد -81 «ەرتارىخى ناتىرىل»ئىككىنچىسى  . ەنگەنناتىرىل ەپد ېدى د
-265 ۇرۇنقىبا ىالدىيادىنم)يىلى  ەسلەپكىد ڭۋاڭنىڭچى ۋشيا ېگىب ۋدا جا «ەرجىمھالىت

ئاون  ۇنالرنىاڭھ ۆرۈپ كا ۇداپىئەما ۇنالردىنئايماقلىرىدا ھ ەنمېني ەيجۈن د ۇلى م( يىلى
 .ەنگەنناتىرىل ەپتارمار قىلدى  د ەۋەندازىنىچ ۇقئارت ۈمەندىنت

 ڭشااىنى ېگااىب ەني ەد «ەدبىرلىاارىت ڭەگلىكىنىااب ەني»جىلىااد -31 ئۈچىنچىسااى 
 ۋۇجااى ەنپ ەركەردىسااىس ەگلىكااىچىاان ب( يىلااى-228 ۇرۇنقىمىالدىاادىن باا)يىلااى -27

 ېلىاپئ ۇنىئا ەند ۋەلىئەھد ەلگەندە ك ېچىپق ەگلىكىگەب ەني ۇپقوي ۆتكۈزۈپئ ەتجىناي
 ۋۇجىنى ەنپ ەركەردەقىلىپ  س ەسىھەتن ۇنىڭغائ ۈۋۇچ ۇستازىئ ۇنىڭقالماقچى بولدى  ئ

 ەنبىاال ەگلىكااىچىاان ب ەربااتەغ ەمھ ېاارەكيااوقىتىش ك ۆزدىنكاا ېرىااپب ەۋەتىااپئ ۇنالرغاااھ
 ۇنالربىرلىشاىپ  شاىمالدا ھا ەنبىال ەگلىكلىارىب ۇچا ۋەچاى  ەنۇبتىكىئىتتىپاقلىشىپ  ج

. ەنگەنناااتىرىل ەپد «ېاادىد ېاارەكيااوقىتىش ك ەگلىكىنااىئاالقىلىشااىپ  چىاان ب ەنبىاال
مىالدىيادىن  ەناىي ۇرۇنال ناھاايتى با ازلىرىنىڭەۋەنادچ ۇنھا ېرىيالادىنمات ۈچقىرىقى ئاۇي
ھااازىرقى ) ەتراپىاادائ ڭچاغاادىكى ئالوبانالرنىاا ۇئانىرلىرىاادىال  شاا ەسااىرنىڭئ-4 ۇرۇنقىباا

ناھااايىتى زور  ەگلىكىااگەب ۋجااا ەن ي ۋەقىلغااانلىقى  ەتپائااالىي ②( ەنشااىدەشااىمالىي س
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چاغاادا  ەينااىئ ەن بولغااانىك ۇنداقشاا. ەمە ئ ە لىش تۆرۈۋېسااالغانلىقىنى كاا ەھاادىتت
بولغااان  ەئاااالق ۋاسااتىلىقياااكى  ۋاسااتەئارىسااىدا بى ەگلىكلىاارىب ۋجااا ەن ي ەنبىاال ۇنالرھاا
 ەنبىاال ېپىلىئىچكااى ساا ەگلىكىنىااڭب ۋئالوبااانالر ياشااىغان رايااونالر جااا. ۇمكىنماا ۇلۇشااىب
يىلاالر -299-325 ۇرۇنقىمىالدىيادىن با) ۋۇلىڭۋاڭ ېگىب ۋجا ېيىنكىك ۇپ بول ېگىرداشچ
 ەربىايغ ڭئالوبانالرنىا ۇالرب) ۇزلىرىنىئورمانلىق غ ۋەشىمالدا ئالوبانالر ( رغانۇئولت ەنتتەت

 ەنھازىرقى يىنش) ېغىنىڭياساپ  چوغاي ت ېپىلنىتارمار قىلىپ  تاشقى س( شىمالىدا ئىدى
 بولغااان ۋچۆگىچەتاااكى گااا ۆۋەناادىنت( ئاتالغااان ەپمااۇد ېغااىت ڭشااەنداچى ۇرۇنباا ېغااى ت

قىلادىغان راياونالردا  ەتپائاالىي ۇزلىرىئورماانلىق غا ۋەانالر قىلىاپ  ئالوبا ېگارائارلىقنى چ
 ۇنىڭدىنشاا. ③قىلغااان ەسااىائايماااق ت ۈچئاا ەتئىبااار ەنمېناادىني ۋە ەيجااۈند ۈنجااۇڭ ي

 ۇئا. ۇرغاانقارىشاىپ ت ەنبىال ۇنالرپاسىم قىلىاپ ھا ېپىلنىتاشقى س ەگلىكىب ۋباشالپ جا
 ەنمااېن ي ەرقتەشاا ۇپ بولاا ەڭئىنتااايىن ك ەقىلاادىغان دائىاار لىيەتپائااا ۇنالرچاغاادا ھاا

 ۇالرنىاڭبولغان راياونالردا ئ( شىمالى ېتاۋنىڭن) ەشىمالىغىچ ەريانىڭد ەربتەغ ەيجۈندىند
چاغادا  ەيناىئ دە «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرتاارىخى نااتىرىل» ۇڭاشا. ئىزى بار ئىدى

 كەگلىاب ۈچئىچىادىكى ئا ۇنىاڭئ ۇپ بول« كەگلىب ۇشقاقئور» ەتتەي ۈزلەڭلىكتەت ۇرائوتت
 ۈچلىرىنىاڭك ۇنھا. ەنگەننااتىرىل ەپقوشانا ئىادى  د ەنبىل ۇنالرھ( چىن ۋ جا ەن ي)
 ەيجاۈن د ۇنىلاى ما ڭاۋاڭچى ۋشايا ېگىب ەگلىكىنىڭب ۋجا ۈپەيلىدىن ت ېلىشىس ەھدىتت
 اتتىقيانشاى قوغاداپ  قا ەرلەرناىي ۇبا ۇلاى ما. ەۋەتاكەنئايماقلىرىنى ساقالشقا ئ ەنمېني
 ۆتمەساالىكئ ۇجۇمغاااقىلىااش  ئالاادىراپ ھ ەتدىقاق لىغاااەھۋائ ۈشاامەند ۆرۈش كاا ۇداپىئەما

 ېايىنك. ئامالسىز قالغاان ېتىشكەي ەقسىتىگەم ۇنالرقولالنغانلىقتىن  ھ ەدبىرلەرنىقاتارلىق ت
 ەناادىچىلىكىگەپاراك ۇنالرنىااڭئورنىغااا باشاقا كىشااىنى قويغاناادا  ھ ۇنىااڭلااى م ېگااىب ۋجاا

 ېگاىب ۋجاا ەنبىال ۇنىڭشا. ىاللمىغانق ېھقانچىلىقد ېگراالرداچ ەتچ ېرەلمەيب ەرداشلىقب
 ەۋەنادازىنىچ ۈمەنت ەچچەئون ن ۇنالرنىڭھ ۇئ. بولغان ەجبۇرم ەئىشىلتىشك ۇنىلى م ەنەي

 ەيىم ئىچىاد ەچچەئون ن ېيىنكىك ۇنىڭدىنش. ەرگەنب ەربەقاتتىق ز ۇالرغاتارمار قىلىپ  ئ
 ۇنىشاا دىنۇنىڭااب. ېتىنالمىغااانپ ېلىشااكەك ېقىنياا ېگىرىسااىغاچ ەگلىكااىب ۋجااا ۇنالرھاا
 ۇنىڭادىنمۇيااكى ئ ۇرلىرىئوتتا ەساىرنىڭئ-3 ۇرۇنقىمىالدىيدىن با ۇكى بولىد ۆرىۋېلىشقاك
 .قىلغان ەئاالق ەنبىل ەگلىكىب ۋجا ۋاستەبى ېتىمق ۆپك ۇنالرھ ۋاقىتالردا ۇرۇنقىب

 ۇنالرغاااھ ېاازدىنت ۇنىئاا ەنااگەد ۋەلىئەھااد ۇپقىلىشااىدىن قورقاا ۇجااۇمھ بەگلىكىااگە
 ەساىھەتياوقىتىش توغرىساىدا ن ەگلىكىنىبىرلىشىپ چىن ب ەنبىل ۇنالرھ ېرىپ ب ەۋەتىپئ

 ۈۋۇبولساا  چا ۇرمىغاانئاالقىلىشاىپ ت ۇرۇندىنب ەرەپچاغدا ئىككىال ت ەينىئ ەگەرئ.قىلغان
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 .چىقالمايتتى ېپىپت ەدبىرنىت ۇنداقب
 ەنلەررايونىغاا كىارگ ۇنالرھ ۈزلەڭلىكتىكىلەردىنت ۇراباشالپ  ئوتت ەۋرىدىند يېغىلىق

 ۇشااىگ ۇڭا شاا. ۆپەيگەنكاا ېخىمااۇت ەۋرىاادەد ۇاللىسااىبولغااان  چىاان س ۆپتى كااناھااايى
 ەۋرىاادەد ەگلىكااىچىاان ب»  ەرگەناادە ئىاازاھ ب ەگ «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەننااامەن»
. ېاگەند ۇ ئاتىلىاد ەپد« چىانلىقالر» ۇلىارى ھاازىرمەۋالدئ ڭبارغانالرنىا ېچىپق ۇنالرغاھ
 ۇشاۋۇرىنىڭم ۇنھ»جىلد -18« توپلىمى تاڭۈەنگ» ۋېيمۇگو ۋاڭياشىغان  ەۋىردەد ېقىني
باار   ۆھۈرىم ېشىقاشت ۇشاۋۇرلۇقم ۋالغانياسى ۆزلىرىئ ۇنالرنىڭھ ە د «ەققىدەھ ۆھۈرىم
. ېاگەند ۆنشاايدۇ ئ ۆھاۈرلەرگەئىلگىرىكاى م ۇاللىساىدىنچىن س ېتىن ۋە ەكىلىش ۇنىڭئ
 ۇزلەڭلىكلەردىنتا ۇرائوتتا ەلاگەنك ېمىنىغااز ۆزئا ۇرۇنالناھاايىتى با ۇنالرنىاڭھ ۇنىڭدىنب

 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ۆگىنىۋالغانلىقىنىئ ۈزىمىنىت ەمەلدارلىقئ ۈزلەڭلىكتەت ۇرائوتت
 ۇنالرھا ەۋرىادىكىيىغلىق د ۇكى بولىد ۆرۇۋېلىشقاك ۇنىش ۈشەنچىلەردىنچ يۇقىرىقى

  -3 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با ېگەنادەد ۇربالد ەڭئ ۇناسىۋىتىم ۈزلەڭلىكنىڭت ۇرائوتت ەنبىل
 ۇنالرھا ۋاقىتتاابىار  ەنبىال ۇنىڭشا. ۇبولىد ۇرۇشكەس ۇرۇنغاب ۇنىڭدىنمۇھ ۋە ىرگەەسئ-4

 ەنەقالماسااتىن  ي ۇپبولاا ۇناسااىۋىتىالم ۇرۇشئاا ۇرىسااىدائوتت ۈزلەڭلىااكت ۇرائوتتاا ەنبىاال
 ۇناساااىۋەتمۇئىقتىساااادىي م ەمھ( ۆھاااۈرم ېشاااىقاشت ەساااىلەن م) ۇناساااىۋىتىم ەدەنىااايەتم

 ۇراشاىمالىدا ئوتتا ۆللۈكنىاڭقارىغانادا  چ ېيتىشاالرغائ) ۇبولىاد ۆرۈۋېلىشقاك ۇبولغانلىقىنىم
بولغااان تاااش  ەئەللااۇقت ەسااىرگەئ-3 ۇرۇنقىتارقالغااان  مىالدىيىاادىن باا ۈزلەڭلىكتىنتاا
 .④(بايقالغان ۇنچاقياغ

 ۆرۈلىشااىمۇك ۇربالااد ەڭئ ۆججەتلىرىاادەھ ۈزلەڭلىااكت ۇرائوتتاا ڭنامىنىاا «ۇنھاا» يەنە
 ەكاائ ۇناساىۋىتىنىم ۈزلەڭلىكنىڭت ۇرائوتت ەنبىل ۇنالرئىلگىرىدىكى ھ ۇاللىسىدىنچىن س

« سالنامىساى ۇجا» ۇربالاد ەڭناامى ئ «ۇنھا» ۆججەتلەردەھا ەدىمكىق. ېرىدۇب ەتتۈرۈپئ
 ەد «ەدبىارلەرت ەۋرىادىكىد ېغىلىقي» ۋە( جىلد-10) «ۇرئىق ەرياالرد-تاغ»  (جىلد-7)
 ۋاقتاىچىققاان  ۇپولاكىتات ب نىڭ«ۇرئىق ەرياالرد -تاغ» ۋە« سالنامىسى ۇج». ۆرۈلىدۇك
 ېزىلغاانلىقىئىلگىارى ي ۇاللىساىدىنچىان س ۇالرنىاڭئ ېكىنلا ېكىتىلمىدى ب ېخىت ۆۋەتتەن
قويغاان  ۇپقوشا ەريىانكىلېناامىنى ك «ۇنھا» ەنگەننااتىرىل ۇنىڭادائ ەمماا ئ. ۈبھىسىزش

دىكااى  «ەدبىاارلەرت ەۋرىاادىكىد ېغىلىااقي». ۇمكىنبولماساالىقى ماا ەنچىلىكئىشاا ۇشااى بول
 ەساەرئ ېاگەند «ەدبىارلەرت ەۋرىدىكىد ېغىلىقي». ۇبولمايد ۇمانلىشىقالسا گناتىرىدىن بو

 ۇنىاڭئ ېكىنل ۇ بولسىم ۈزۈلگەنتوپلىنىپ ت ەرىپىدىنت ۇشياڭلي ەۋرىدىكىد ەنن ەرقىيش
ئااالىمالر  ۇقتااان ۇقولىاادىن چىققااان  باا ەرنىڭكىشاال ەۋرىاادىكىد ېغىلىااقي ەزمااۇنىلى مەساائ
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»  ەنساى مااچي ۆتكەنئ ەۋرىدەد ەنن ەربىيغ. ىنغانقىل ېتىراپئ ۇزلۇكئومومي ۇئارىسىدىم
 «ۇنھا» ەۋرىادىكىد ېغىلىاقي. پايدىالنغان ەسەردىنئ ۇنى يازغاندا ب «ەرتارىخى ناتىرىل

 ەنبىاال ۇنالرھاا( ۇرۇنباا ېخىمااۇت ەۋردىااند ۇياااكى باا) ەۋردەد ۇباا ەمد ۆرۈلۈشااىك ڭنامىنىاا
 ەتتااۈرۈپئ ەكاااىقىنى ئبولغااانل ڭئاالقىنىاا ېتىملىااقق ۆپئارىسااىدا كاا ۈزلەڭلىااكت ۇرائوتتاا

 .ېرىدۇب
-221 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با) ەلتۈرگەنادىنك ەبىرلىكك ەگلىكنىب ەئالت ۇاڭشىخ چىن

 ەدەرتاارىخي كىتاابالردا بىارق ۇناساىۋىتىم ۇاللىساىنىڭچىن س ەنبىل ۇنالرھ ېيىن ك( يىلى
 ەۋ «ەنااتىر ەققىدەھ ەگلىرىچىن ب»جىلد -5 «ەرتارىخى ناتىرىل».ەنگەنناتىرىل ېنىقئ

 ۇاڭئاساساالنغاندا  چىان شاىخ ەرگەدىكاى نااتىرىل «ىسسەق ەققىدەھ ۇنالرھ»جىلد -110
 ۇلاادارلىرىق ۇنباشااچىلىقىدىكى ھاا ۈمەنتاا(يىلااى-215 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى -32
كىشاالىك  ڭمىاا 300باشااچىلىقىدا  ەنتااي ېااڭم ۇاڭقىلغاناادا  چىاان شااىخ ۋۇزتاجااا ەنۇبقاااج

نااى  «ەري ەنۇبىاادىكىج ەريانىااڭد»قىلىااپ   ۈرۈشجااازا ياا ۇنالرغاااھ ەۋەتىااپئ ۇنقوشاا
 ۇنالرنىاڭ  ھ(ەتراپاىئاايمىقى ئ ۋئىكىجاا ېتاۋدىكىن ڭغۇمھازىرقى ئىچكى قو) ۋېلىپتارتى

 ۇزىالرغا»باشالپ  ۇنىڭدىنقىلغان  ش ەجبۇم ېكىنىشكەچ ۇقچاقىرىمدىن ئارت 700شىمالغا 
قااليمىقاانچىلىق  تاۈرۈپۆئوقياا ك ەساكەرلىرىئاتلىرىنى بايلىتالمايدىغان  ئ ېلىپك ەنۇبقاج
 ېگرىنااااىشاااىمالىي چ. ⑤«قالغاااان ۇپقىاللمايااادىغان بولااا ۈرئەتجااا قىلىشاااقا ەياااداپ
« ياساااىتىپ ۇالرنىتوساااالغ ەرياقېشاااىداد» ۇاڭچىااان شاااىخ ۈچاااۈن ئ ۇساااتەھكەملەشم
 ⑥(ۆرساااىتىدۇك ەلئەلەرناااىئ ۋەياساااالغان قورغاااان  ەتراپلىرىااادائ ېتااااۋن ۇاڭخېنىاااڭن)

 ۇكاااائ ېتااااۋدىكىھاااازىرقى ن)شاااىمالغا  ەريانىاااڭد ئاااائىلىلىكنى ڭمىااا 30ئىچكىرىااادىن 
 ۆچاۈرۈپغاا ك ⑦( شاىمالى ەرقىيشا ېتاۋنىاڭھاازىرقى ن) ۈجۇڭي ۋە( شىمالى ەرياسىنىڭد
شاىمالىدا ياساااتقان  ەگلىااكب ۈچچىان ئا ۋ جااا ەن ي ۇرۇنقىيىلااى با-33قالمااي   ېلىاپالك
 «ېپىلىسا نەددىچىسا» ېڭەيتىاپك ەرەپلەرگەت ەرتغ ەرق ش ەمھ ۇتاشتۇرۇپت ېپىلالرنىس

ناھىيساى  ەنمىنشي ۆلكىسىدىكىئ ەنسۇھازىرقى گ) ۋدىنلىنتا ەربتەغ ۇئ. نى ياساپ چىققان
 ەرقتەبويالپ چوغاي تاغلىرىغا يانداشقان ھالدا شا ېتاۋنىشىمالى  ن ۇاڭخېنىڭباشلىنىپ ن

 ڭمىا 10 ۇپ بولا ۇتىشاىدىغانت( باويى ەرياساىد ۇجياڭھازىرقى يال) ەئايمىقىغىچ ۋدۇڭليا
 ۆرگەن كا ۇداپىئەما ۇرغاۇزۇپئايمىقىادا ت ڭجۈنشا ەننىتي ېڭم ەنەي. ۇلغانغا سوزچاقىرىم

 ېڭ شا ېنيىلى چ ېيىنكىك. ۆلگەنئ ەنتىي ېڭم( يىلى -210 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب) ېيىنك
 ەڭچىالەرج-ەركەردەپارچىلىنىاپ سا ۇاللىساىپارتالپ  چىن س ڭىقوزغىلى ېھقانالرد ۋۇگۇاڭ
 ۇرساەتتىندارلىرى پۇلاق ۇنھا ەن بىال ۇنىڭشا. قالغانبوش  ەرەپشىمام ت ېتىپ تاراپ ك
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 .ەلتۈرىۋالغانك ەسلىگەئ ېگىرىنىچ ۇرۇنقىب ۆتۈپقايتا ئ ەنۇبىغاج ەريانىڭپايدىلىنىپ  د
 ۋە ېپىشاىت ۇدرەتقا ۇنالرنىاڭھ ەزگىلىادەم ەسالەپكىد ۇاللىساىنىڭس ەنن ەربىغ. 2

 ۇرۇشۇشىئ ۋە ۇدىلىشىشىق ەنبىل ۇنالرھ ۇاللىسىنىڭس ەنن
مىسلىسىز  ۈچىك ۇلدارلىرىنىڭق ۇنھ ەزگىلىدەم ەسلەپكىد ۇاللىسىنىڭس ەنن يغەربى

 300ساانى  الرنىاڭ«ەۋەنادازچ ۋۇتلۇقساا» ەھبەرلىكىدەر ەڭرىقۇتت ۇربات ېپىپ ت ۇدرەتق
 ەڭرىقاۇتت ۇرباات. قىلادى ۋۇزتاجاا ەتلەرگەمىلل ەتراپتىكىتونتىماستىن ئ ېشىپ ئ ڭدىنمى
 ۋەزىيەتااتىنقااليمىقااان  ۈزلەڭلىكتىكىتاا ۇرائوتتاا ۋەى ۇرۇشاائ ەنن-ۇچاغاادىكى چاا ەينااىئ

 ېبىاي ھاازىرقى شاىمالىي ن ۆتاۈپھالقىاپ ئ ېپىلىدىنسا ەددىچىنسا ەنۇبتاپايدىلىنىپ  ج
 ەنن ەربىيغ ۇرۇلغانق ەمدىالقىلىپ  ئ ەندەپاراك ەتراپىلىرىنىئ ېتاۋن ۋە ەنشىش ەنشى س
 .سالدى ەھدىتزور ت ۇاللىسىگەس

-ۇچا ۋە ۇرۇشباسات ڭىنىقاوزغىلى ېھقاانالرد زگىلىدەەم ەسلەپكىد ۇاللىسىنىڭس نەن
 ڭرايونىنىا ۈزلەڭلىكت ۇرائوتت ۈپەيلىدىن ت ۇرۇشئ ۇلغانسوز ۇزۇنغائ ۇرسىدىكىئوتت ەنن

 ۇرۇپ قا ەزىنىساىن ۆلەتئازىيىاپ  د ۈچىكا ەماگەكئىجتىمائىي ئىگىلىكى ناراپلىشاىپ  ئ
-30 «ەرناااتىرىلتااارىخىي » ۇددىناا. ئىاادى ەتااكەنئاجىزلىشااىپ ك ۆكااۈمەتھ ەركىزىاايم

 ۇاللىسااىنىڭچاغاادا چىاان س ۇرۇلغااانق ېڭااىي ۇاللىسااىس ەنن ېيىتىلغىنىاادەك جىلاادتا ئ
قاتنىشااىپ  ەسااكەرلىككەئ ەممىسااىھ ڭياشااالرنى ۇپ قىلغااان بولاا ۋارىسااىلىق ەنارابىسااىگ

پچىقىرىش ەئىشال ۆتەيتتى ئاجىزالر ئا -ېرىق ۋڭنىئال -ھاشار ەتكەچكە چىقىپ ك ۈرۈشكەي
 ەتتاااھ. ئىاادى ېيەرلىااككىرىمااى يااوق د ەمااالىي ۆلەتنىااڭد رىغاچقااا ۇچىئ ۋەيرانچىلىققااا

 ۋەزىار ئاات تااپقىلى بولماايتتى   ۆتتا ەڭلىكقوشقىلى بىر نىم ر ۋىسىغاھار ڭپادىشاھنى
 ېچىاانمەقولىاادا ھ ەلقنىااڭئاااددىي ن ۈرااليتتى ئولتاا ۋىسااىدىالئاااران كاااال ھار ەركەردىلەرساا

 ۇپبولا ەۋجاۇتم ەرنىاڭل« ت فامىلىلىاكياا» ەرلىكاتەي ۇساتىگەئ ۇنىاڭئ. قالمىغان ئىادى
مااادار  ۇرۇشااقاقارشااى ت ۇنالرغاااھ ەركەزلەشااتۈرۈلمەي م ەركەزگەم ۇقھوقاا ەنبىاال ۇرۇشااىت

 ۈزدە كا( يىلاى-201 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با)يىلاى -6 ڭنى( ۇباڭلي) ۋدىگا. قالمىغانىدى
زغىادى  قو ۇجاۇمھ ۆلەمادەك ەڭك( ىيىسىناھ ۇشيەنس ەنشىدىكىھازىرقى س)مايىغا  ۇنالرھ

 ۋاملىاقدا ۇنالرھا. بولادى ەسالىمت ۇنالرغااھ ۋاڭشىن ەنن ەركەردەس ۇرغانماينى ساقالپ ت
 ەيشايەند ەنشاىدىكىتااغ  ھاازىرقى س) ۋجاۇقىلىاپ گو ۈرۈشيا ەنۇپقااتارتىاپ ج ۇنقوشا

 ىرقىھااز) ڭغااقىلىاپ  جىنيا ۇجاۇمھ ەيياۈەنگەكىرىپ  ت ېسىپغا ب( ەربىدەغ ڭناھيىسىنى
مىالدىيىاادىن )يىلااى -7. ەلاادىقىسااتاپ ك( ەنۇبىااداج ەربىاايغ ەييۈەننىااڭت ەنشااىدىكىس
ئاتالنادى   ۇجۇمغااباشاالپ ھ ۇنقوشا ۆزىئا ەنسەنش ۋدىقىشتا  گا( يىلى-200 ۇرۇنقىب
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 ڭچېڭاادىكىپى ەنبىاال ۇنىئاااتلىق قوشاا ەرنىمكىشااىلىك ساا ڭمىاا 400 ەڭرىقااۇتت ۇربااات
 ۋېلىپ قورشاى ۇنىئا ېغىادات ەيادېڭب( ىمالىداشا ەرقىيش ۇڭنىڭدات ەنشىدىكىھازىرقى س)
چىاان  ۋدىگااا ېاايىنك. تاشاالىدى ۈزۈپتاشااقى ئاالقىسااىنى ئاا-ئىچكااى ۇنلىرىنىڭقوشاا ەنن
ئاارقىلىق  ەۋەتىاشسااالم ئ-ۋغائالچىسىغا ئاستىرتتىن سو ۇرنىڭبات ەنبىل ەدبىرىت ڭنىڭپى

 ېرىاپىغا بېشاق ۇنالرنىاڭھ ۇجىاڭلي ەن بىال ۇنىڭشا. چىقتاى ۇتۇلۇپق ۋدىنئاران قورشا
 ۋدى زامانىساىدىن باشاالپ شايا ۋدىگا ېيىن ك ۇنىڭدىنش. ⑨ ۈزدىت ەھدىئ ۇدىلىشىشق
 ە يىام ئىچىاد 70~ 60بولغاان  ەزامانىسىغىچ ڭدىجى ۋېندى نانىشتىن تاكى  ۈل ۇيدى ن
 ۇپقاراتقااان بىاار نىاام سىياسااىتى بولاا ۇنالرغاااھ ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەربىاايغ ۇدىلىشااىشق

 .قالدى
 ەزگىلىاادىكىم ەساالەپكىد ىنىڭۇاللىسااس ەنن ۇكى بولىااد ۆرۈۋېلىشااقاك بۇنىڭاادىن

زور  ېلىشتۇرمىساىداس ۈچبولغاان كا ەنبىال ۇنالرھا ۇاللىسىس ەنسىياسىتىنى ن ۇدىلىشىشق
ساقلىنىشااىنى  ۋاقتىاانچە ەندىچىلىكىاادىنپاراك ۇنالرنىااڭھ ۈپەيلىاادىنبولغااانلىقى ت ەرقپ

 ەدەمزور ب ۇاللىساىس ەنن ۈچاۈنقىلىاش ئ ئىجارا ەتنىسىياسا ۇئويالپ يولغاا قويغاان  با
 ەنبىال ۇنالرھا ۇجىاڭلي( يىلاى-198 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با)يىلاى -9 ۋدىنىڭگا. ۆلىدىت
 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با)يىلى -2 ۈەنگۇاڭي ۋۇدىنىڭتارتىپ  ۈزگەندىنت ەھدىئ ۇدىلىشىشق

 ەھاادىنىڭش ئۇدىلىشااىبولغااان ئااارىلىقتىكى ق ەقااوزغىغىچ ۇجااۇمھ ۇنالرغاااھ( يىلااى-133
 .ۇبولىد ۆلۈشكەب ۈچكەئ ەزمۇنىنىم

 ۈزگەنتاا ەھاادىئ ۇدىلىشااىشق ەۋەتىااپئ ەلچىلىااكەئ ۇجڭنىلياا ۋدىگااا بىرىنچااى 
 ڭجىا ڭمىا ېتىمادىاليااتلىق قىلىاپ  بىار ق ەلىكىلەرناىم ەڭرىقۇتقاچاغالردا  ت ەسلەپكىد

-كىمخااپ  ھاااراق -مىقاداردا شاايى ەلگىلىااكيىلاى ب ەرھ ەنە باشاقا ي ېرىشاتىنب ۇنئاالت
 .ەرگەنب ەۋەتىپئ ېمەكلىكلەرنىي ۋە ۈرۈچشارات  گ

يىلاااى -6 ۋېنااادىنىڭ  (يىلاااى-192 ۇرۇنقىمىالدىيىااادىن بااا)يىلاااى -3 نۇيااادىنىڭ
 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)يىلى -5 ۋەيىلى -1 ڭدىنىڭ  جى(يىلى-174 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)

 -ماام ۋەياتلىق قىلغان  ەلىكىنىم ەچچەبىر ن ۇپبول ېيىنئىلگىرى ك( يىلالر-154 ۋە-156
مىالدىيىاادىن )يىلااى -2 ۇۋيااۈەنج ۋېناادىنىڭ. نۇرغااات ىااپەۋەتئ ۇيىااميىلم ۈلااۈكلەرنىم

 ۋە ۈرۈچشااااراپ  گااا-كىمخااااپ  ھااااراق-شاااايى ەۋەتىلىااادىغانئ( يىلاااى-162 ۇرۇنقىبااا
 ەرساااىلەرگەپانتاااا قاتاااارلىق ن ەك يىاااپ ۇن ئاااالت ېچىتقۇساااى ھااااراق ئ ېمەكلىكلەريااا

 .ۇرغانت ەۋەتىلىپمىقداردا ئ ەلگىلىكيىلى ب ەرھ ەنىالي ەمھ ۆزگەرتىلگەن ئ
 ەسالىدەئ ېايىنك ۇنىڭادىنب ەسلىدەچىدىشى ئ ېرىشىكەب ۇربانزور ق ۇنچەب ېندىنىڭۋ
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 ۇغقاناادارچىلىقنىت ۇددەتكىچەماا ۇزاقئاا ۈزمەيكىرگاا ۇلغاااقور ۇنالرھاا» ېاايىنك ۇنىڭاادىنب
-158 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با)يىلاى -6 ۇۋيۈەنمالالر ن ۇب ېيىنك. ئىدى ۈچۈنئ« ساقالش

 ۇنداقتىمۇشاا. ەۋەتلىمىااگەنئ ەھەمبىاار م يلىاادىنۈپەكىرىشااى ت ېسااىپب ۇنالرنىااڭھ( يىلااى
 ۋچىااڭتا ېگااىب ەپااتىشباااش ت( يىلااى-156 ۇرۇنقىمىالدىياادىن باا)يىلااى -1 ڭاادىنىڭجى
 ەلتاۈرۈپ ك ەسالىگەئ ۇدىلىشىشانىق ۆتكاۈزۈپ ئ ۆھبەتسا ەنبىال ۇنالرھ ېرىپب ەيجۈنگەد
يىلاى -133 ۇرۇنقىتااكى مىالدىيادىن با ۇبا. ەلتۈرگەنك ەسلىگەئ ەۋەتىشنىيىلى مام ئ ەرھ
 .⑩ۋامالشقاندا ەقوزغىغىچ ۇجۇمھ ۇنالرغاھ ۋۇدى ەنن

سودا  ەلقىنىڭن ەتئىككى مىلل ېچىپ ئ« بازىرى ېگراچ» ۇاللىسىس ەنن ئىككىنچى 
يولغااا  ېيىاانالك ۈزگەناادىنت ەھاادىئ ۇدىلىشااىشق ۇجىااڭلي ۇباا. قىلىشااىغا يااوم قويغااان

رايونىادىن ئااز بولمىغاان  رەنازۇالن ۇنالربازىرى ئارقىلىق ھا ېگراچاغدا چ ەينىئ. ۇيۇلغانق
 ۇڭا شاا. ۇرغانئالماشاات ۋارلىرىغاااتا ۆزمىساانى ئاا ۇپمااۇ  بولۇيااۇمالرنىب ېتااامم ۋە ۋارالرنىتااا

 ۇلاادىنقور ۇدىساانىڭر ۋەمىااا قااورالالر  ۇنۇپساا ەكتااۇپيىلااى جيااايى م-6 ۋېناادىنىڭ
قويغاان  ۇرىغاائوتت ەدبىرىناىت ەكالەشچ ۇنالرنىئاارقىلىق ھا ۇقىلىپ  با ەنئىچىقىشىنى م

بىار  ۈپەيلىادىنت رىشىكى ېسىپب ۇنالرنىڭيىلى ھ-6 ۇۋيۈەنبازىرى ن ېگراچ ېيىنك[. 11]
 ېلىشاىگەك ەسالىگەئ ۇدىلىشىشانىڭيىلاى ق-1 ڭدىنىڭجى ۇ تاقىلىپ قالغان بولسىم ەھەمم
 ەتئىككااى مىلاال ۇنھاا ەناازۇ ن ەبااازىرى ئىچىااد ېگااراچ. ېچىلغااانقايتىاادىن ئ ەگىشااىپئ
 ەنن ۇپ پايادىلىق بولا ۇرۇشاىغائالماشت ەدەنايەتاد  مئىقتىس ۋەئاالقىلىشىشىغا  ەلقىنىڭن
 .قىلىشى توغرا ئىدى ۇنداقب ڭنىۇاللىسىس

 ېپىلىنىسا ەددىچىنسا ۇپ بولا ېرىناداشق ەنبىال ۇنالرھا ۇاللىسىس ەنن ئۈچىنچى 
 ۋەقىلىادىغان  ۋىچىلىقچاار ۇنالرھا ۇپ راياونى بولا« ئوقيااچىالر»پاسىم قىلىپ  شىمام 

 ۇپ رايااونى بولاا «ۇتۇغاااتلىقالرئ» ەنااۇتبولىاادىغان  ج ەۋەت ۇرۇشااىغاباشق ەڭرىقۇتنىااڭت
 ەۋەپادىشاااھىغا ت ۇاللىسااىس ەنن ۋە قىلىاادىغان ۇمىچىلىااقتوق ېھقااانچىلىق د ەناازۇالرن

 ەنازۇالرن ېرىتورىيىساىدەت ۇڭگونىاڭج-ۆلەتبىار د ەنبىل ۇنىڭب[ . 12]بولىدىغان بولغان
 ەبىارىگ-بىار ۇرۇپ باشاق لىرىۆزراياونلىرىنى ئا ەلاگەنياشااپ ك ەساىلدىنئ ۇنالرھا ەنبىل

قىلىشااقان  ەي رىئااايەقىقىااھ ەھاادىنامىگەئ ەرەپئىككااى ت ەرھ ەگەرئ. قىلىشاامىغان ۋۇزتاجااا
تىرىكچىلىكىنى قىلغاان  باازار  ۆزئ ەمتىنب  ناتىرج ەلقىن ەتھالدا ئىككى مىلل ۇبولسا  ئ

 .ىبوالتت ۇرغانئالماشت ەدەنيەتئىقتىساد  م ۋە ېلىشك-ېرىشب ۆزئارائارقىلىق ئ
 ۇرالمايتتى قاناد ەپساىنىن ۇلادارلىرىنىڭق ۇنباازار ھا ۋە ۈلۈكم-مام ەلىكە م لېكىن 

 ەنىاالي ۇ چىادىغان بولساىم ېرىشالەرگەب ۇرباانزور ق ەتغااي ەرچەگ ۇاللىساىس ەنن ۇڭاش
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 ەپچىقىرىش ئىشاال ەنزۇالرنىااڭن ۋە ېرىشااەلمدىئ ەملىكىگەناااتىرج ېگرىسااىنىڭشااىمالىي چ
 ڭشاى چاغادا لو ەيناىئ. قىاللمىادى ەتلىاككاپال ەلىكىاگتەرەبىخ ۈلۈكىنىڭم-مام ۇرمۇش ت
 ۋاملىااااققاتااااارلىق جااااايالردا دا ۋدۇڭليااااا ۋە ڭگۇشااااا ۈنجااااۇڭ ي ڭجۈن شااااا ېياااادى ب

 ەتلەرناىزىرائ ېرىادەبارغاانال ي ەسكەرلىرىئاتلىق ئ ۇنھ. ۇردىت ۇچراپئ ەندىچىلىككەپاراك
زور  ۆلتااۈرۈپ نى ئالرۇقراپاا-ەمەلاادارتاااالپ  ئ-ۇالپباا ۈلااۈكلەرنىم-قىلىااپ  مااام ۋەيااران

يىلاى  ەرھ ۋدۇڭادىالليا ۈنجاۇڭ ي ەقەتپ. ۋالادىقىلى ۇمقا ۇالپبا ەرنىئاھالىل ۈركۈمدىكىت
. ەتتاىك ېشاىپئ ڭادىنسانى ئون مى ېتىلگەنلەرنىڭك ۇالپب ۋە ۆلتۈرۈلگەنئايماقتىن ئ ەرھ
 ەنپادىشااھى بىال ەنن»: ەتاتەن ەۋەتىلاگەنئ ەڭرىقۇتقاايىلاى ت-6 ۋېندىنىڭ ۇددىن ۇب
-ۋغاساو ڭچاو ەڭرىقۇتقاات ەنبىال ۇناساىۋەتم ۇش ۈزدى ت ەھدىئ ېرىنداشلىقى قېلئ ۇنھ

 ۇغقانچىلىقنىت ېرىنداشلىق نىالپلىق قىلىپ ق ەھدىنامىگەئ ۋاھالەنكى ەۋەتىلدى ساالمالر ئ
 ېيىلگەنادەكد[ 13]«ەلادىك ۇپبولا ەرەپاتىكىلەردىنت ېلاىئ ۇنقاچاان ھا ەرھ ۇزغۇچىالرب

 .ئىدى
 ەڭرىقۇتقااات ەرزەنتىلىرىمنااىپ ەنم»: ەرمانىاادىمۇلىاادىكى پيى-2 ۈەنگااۇاڭي ۋۇدىنىااڭ

 ەڭرىقاۇتت ېكىنلا ەۋەتاتىم ئ ۆپك ۇردۇنالردىنمۇد-ۋارتا ۈمۈش ك-ۇنياتلىق قىلدىم  ئالت
زىياان  ېگرىغااتونتاتمااي چ ەندىچىلىكنىقىلىپ  پاراك ۆكتەملىكئ ەكەببۇرلۇق ت ۋاملىقدا
 ۋۇدى ۇنىڭادىنب ۇپ بول ېيىلگەند[ 14]«ەزەبلەنمەكتىمەنغ ققاتتى ۇنىڭدىنب ەلتۈردى ك
 ەنادىچىلىكپاراك ېگرىغاتونتىماستىن شىمالىي چ ۇنالرنىڭھ ېيىنمۇ چىققاندىن ك ەنىتكەت

تونتاتمااي   ەنادىچىلىكنىپاراك» ۋۇدى ەنبولمىساا ن ۇ بولىاد ۆرىاۋالغىلىسالغانلىقىنى ك
ىساپاتلىدىكى  ئ ەمەلايەتئ. باوالتتى نقىلمىغاا ەپناىگ ېاگەند «ەلتۈردىزىيان ك ېگرىغاچ
ھاساىم  ۈناۈمئ ەمەلىايسىياسىتى ئ ۇدىلىشىشق ەزگىلىدىكىم ەسلەپكىد ۇاللىسىنىڭس ەنن

ئااارقىلىق يارىتىلغااان بااايلىقالرنى  ەمگىكااىئ ەمگەكچىلىرىنىااڭئ ەناازۇن ەقەتپ. قىاللمىغااان
 ۇماااېخىت ۆڭەكلىرىنىڭئاقسااا ۇلااادارق ۇنيىلاااى ھااا ەرئاااارقىلىق ھ ەكىلىشااا ۇدىلىشاااىشق
 ۇنىڭادىنب ەرگەن ب ەۋەتىاپئ ەچۈرۈشىگەك ۇرمۇشت ەتلىكئىشىر-شەيىئ ۋە ەشەمەتلىكھ
 .ېرىشەلمىگەنئ ەپكەھىچقانداق ن ەلقىن ۇنھ

 ۇدىلىشااىشق ەزگىلىاادىكىم ەساالەپكىد ۇاللىسااىنىڭس ەنبايااانالردىن ن يۇقىرىاادىكى
ئولپااان  ۆزگەرگەنئاا ەكىلىبىاار نىاام شاا ەت بىاار نىاام پاسسااىپ سىياساا ڭسىياسااىتىنى

 ەجبااۇرىيچاغاادىكى تااارىخى شااارائىت ئاسااتىدىكى م ەينااىئ ەنلىكىنااى ئىك ۇرۇشتاپشاا
 ەنزۇالرنىاڭن ەبئىيكاىت ۇبا. ولىادۇب ۆرىۋېلىشاقاك ەنلىكىناىئىك ۈلھىبىر نىم س ۈزۈلگەنت

 ەلقنىاااڭن ەمھ ەلمەيتتاااىك ۇيغاااۇنئ ۇساااىغائارز ەرنىڭقاتلىمىااادىكىل ۆۋەنتااا-ۇقىرىيااا
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 ەلگىلىاكب ەپساىنىن ۇلادارلىرىنىڭق ۇنھا ەتسىياسا ۇبا. زور زىياان سااالتتى ەنپەئەتىگەم
 ەناازۇن-ۇنھاا ەملىااك ناتىرج ەلقىااگەن ەناازۇن ېكىنلاا ۇ بولسااىم ۇرغانقانااد ەرىجىاادەد
 ۈچىيىاپك ۈچىكا ۆلەتد ۋۇدىنىاڭ ەنن ۇڭا شا. ېلەلمىادىك ېلىپئ ۇقدوستل ەىگەلقلىرن
 ۆكۈمەتنىاڭھ ەركىزىايقوغداش م ۆكۈمرانلىقنىبولغاندا فىئودام ھ ەرگىدەكب ەربەز ۇنالرغاھ

 ۇدىلىشاااىشپاسساااىپ ق ڭجىنىنىفاااا ۇرۇشئاكتىاااپ ئااا ەقساااىتىدەم ەشلتىكااا ۇزىنىنوپااا
 ۇباا. ئىاادى ۇيغااۇنئ ەنااپەتىگەم ۋەسااى ۇئارز ەلىقنىااڭن ەسىتىشااىئورنىغااا د ڭسياسااىتىنى

 ۋۇدىنىاڭ ەنن ۇينىاڭن ۋاڭ ۋەزىارقىلغاان  ەشاەببۇ قىلىشنى ئاكتىپ ت ۇرۇشئ ۇددىن
-ەركەردەساا ەنبىاال رىتىۇدىقاا-ۈچكاا ڭھازىرئالىيلىرىنىاا»: ۇرغانااداقايت ۋاتجااا ەرمانىغاااپ
 ۇلۇپئاشاالىق توشاا ېگىرىغاااچ ەۋەتىلىۋاتقااان ساقالشااقا ئ ۇرالالرنىقاا-ېگااراچ ەشااكەرلەرل

. تونتاتمىادى ەقىلاچ ۋۇزچىلىقنىتاجاا ۋە ۇالڭچىلقب ۇنالرھ ۇ بولسىم ۆرۈلۋاتقانك مۇداپىئە
قورقىتىااپ قويمىغااانلىقتىن  ەنبىاال ۇجااۇمھ ۇالرنىئاا ەمە  پەقەتئ ەۋەبتىنباشااقا ساا ۇباا
 .ئىدى ېگىنىدەكد[ 15]«قىلغان يانشى ۇجۇمھ ۇالرغائ ېنىڭچەم ۇڭاش. غانبول

 ۋۇددىسىياسااىتى ئااارقىلىق  ۇرۇشيىللىااق ھالالنااد 70~ 60 ۇاللىسااىس ەنن غەربىااي
 ە جىلاادتا ناتىرىلىنىشااىچ-30 «ەرتااارىخىي ناااتىرىل». ۈچەياادىچىققاناادا ك ەنىااتكەت

ئامباارالر ئاشالىققا لىاق تولغاان   ېگىرىادىكىچ ۋە ەيىللىارى  ئاساتان ەسلەپكىد ۋۇدىنىڭ
 ۇلالرنىاڭپ ەزىنىساىدىكىن ەئاساتان ۆپەيگەن كا نبايلىق ئىنتايى ەزىنىسىدىكىن ۆكۈمەتھ

 ېلىاپ ق ېساىلىپيىام ب ۇزۇننانلىق ئامبىرىدىكى ئاشلىقالر ئا. ھىسابىنى ئالغىلى بولمغان
 ەممىاالھ ۆپىيىاپك ۇكاالىالرم-قولىادىكى ئاات ەلىقنىاڭبولمغاان  ن ېگىلىي ېتىپك ېتىپس
 ڭىنىااڭتوپىلى ڭرنىااەل «ەگيااات ب» ۇسااتىگەئ ۇنىااڭئ. بولغااان ۈرىاادىغانيااايالپ ي ەردەي

ئونشااش » ۇرۇشى قالد ەمەلدىنئ ۋاسسالالرنىڭ ڭدىالرنىڭجى ۋېندى  ەمتىنچىتىىلىشى ھ
 ۇرائوتتا ەننى تىنچىتىشى بىل «ڭىتوپىلى ەگلىكب ەتتەي» ۆتۈرگەنك ەرل «ەگفامىلىلىك ب

 ەركەزگەھوقااوقنى م ۇچراپ ئاا ەربىااگەقاااتتىق ز ۈچلەركاا ۆلااۈنمەب لىااكەري ۈزلەڭلىكتىكىتاا
 ۇرۇشئاا ۋۇدى ەنن ېلىااپك ەنەي. ۇسااتەھكەملەندىم ەمھ ۈچەياادىك ەركەزلەشااتۈرۈشم

 ۇنھااا ەنبىااال ۇنىڭشااا. قوللىااادى ەشەببۇسااانىت ۋەزىرلەرنىاااڭقىلىشااانى ياقاليااادىغان 
 .ېتىلدىىشىپ يشارائىتى پ-ەرتش ېرىشنىڭب ەربەز ۋۇزچىلىقىغاتاجا ۇلدارلىرىنىڭق

-183 ۇرۇنقىمىالدىيدىن با)يىلىدىن -2 ۈەنگۇاڭي ۇرۇشىقارىشى ئ ۇنالرغاھ ۋۇدىنىڭ
 ەڭرىقۇتقااات ۇيااۇپق ۆكتااۈرمەب» ۈيناا ۋاڭ ۋەزىاارئاياادا  -10يىلااى  ۇشاا. باشااالندى( يىلااى

كىشااىلىك  ڭمىاا 300 ۇاللىسااىس ەنن. قوياادى ۇرغااائوتت ەدبىرىنااىت« قىلىااش ۇجااۇمھ
 ېماايىلىق نيا ۇرۇنالشاتۇرۇپ ئ ۆكتاۈرمەب ىغااجىلغ تراپىادىكىەماايى ئ ۇننىنىلالنغان قوش
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ئالاادىغا  ەڭرىقۇتنىااڭت ەتتەقىياااپ ەكبولغانااد ۇرماقچىتاپشاا ەھەرنىيىنااى يالغاناادىن شاا
 100[ 16]ئايادا -6. ەندىئىشا ۇنىڭغاامايىدىكى بايلىقالرغا قىزىقىاپ ب ەڭرىقۇتت ەۋەتتى ئ

 ۈشاكەنقولغاا چ ېايىنك ەلادى ك اۇلىغاقور ۋۇجاۇباشاالپ  ۇننىكىشىلىك ئاتلىق قوش ڭمى
 ەڭرىقااۇتئاشااكارالپ قويغاچقااا  ت ەنپىيەتلىكنااىم ېگااىب ۆزەتچىكاا ۇاللىسااىنىڭس ەنن
 ەنبىاال ۇنىااڭب[. 17]ئاشاامىدى ەمەلااگەپىالنااى ئ ۇباا ۇاللىسااىنىڭس ەنن ېتىااپك ېكىنىااپچ
 ېگرىسااىداچ ەندائىاام ن»قىلىااپ   ۇجااۇمھ ۆلەماادەزور ك ۇلالرغاااقور ۋەيولالرغااا  ۇنالرھاا
 ەئىچىاد ۇنىڭب. «بولدى ۆپناھايىتى ك ەرسىلىرىن ەتكەنك بۇالپ ەمقىلدى ھ لىقۇالڭچىب
 ۋە ۇقراپا ۆلتاۈرۈلگەنئ ۇالنغاان ب ۇچراپ زىيانغا ئا ېغىرناھايىتى ئ ەتراپىئ ڭگۇشا ۈياڭ ي
 ۇجۇمغااچىقىرىاپ ھ ۇنقوشا ۋۇدى ېايىنك. ەتتىك ېشىپئ ڭدىنمى ېتىمداق ەرھ ەمەلدارالرئ
 ۇنالرنىااڭيولغااا چىقىااپ ھ شاااڭگۇدىن ڭچىاا ۋېااي ردىسااىەركەس ۇاللىسااىس ەنن. ۆتتىئاا
 ەنمېنادەي ۇاڭكاللىساىنى ئالادى  لاى گا ڭكىشىنى 700 ېرىپ ب ەھىرىگىچەش ەجدەربالىقئ
 ېتىلغاانئىككاى ئاتقاا چ ۇنىئا ۇنالرقالادى  ھا ۈشۈپچ ەسىرگەيارىلىنىپ ئ ۇپبول ەغلۇپم

 قەتدىقاا ۇنالرنىااڭھ ۇلۇۋېلىااپ ب ۆلگەنيالغاناادىن ئاا ۇئاا ڭغاناادا ما ېلىااپئ ېلىپتورغااا ساا
 ۇنھاا ېتىۋاتقااانك ېنىااداي ۇرۇپتاا ەكرەپساا ۇيۇقسااىزپاياادىلىنىپ ت ەيتىاادىنقىلمغااان پ

 ۋە ەتتاىك ېپىاپچ ەنۇپقاج ۋېلىپئوقياسىنى تارتى ۇنىڭئ ۋېلىپ مىنى ېتىغائ ەڭچىسىنىڭج
 ۋالىيلىقىغاا ۇبېيپىڭنىاڭي ۇاڭلاى گا ۆتمەيئا ۇزۇنئ. قالدى ۇتۇلۇپق ېلىپئامان ق ەلىيىگەت
 ەچااچەئاتىشااىپ ن ەپد «ۇنىسااانغ ۇچااارئ ەنلىكلەرنىااڭن» ۇنىر ئااۇنالھاا ەنگەناادە ەيىنلت

 [.18] ېتىنالمىدىپ ەكىرىشك ېسىپب ۇبېيپىڭغاي ەيىلغىچ
ئاانىر -ئىلگىار ۈچاۈنيوقىتىش ئ ۈپتىنت ەندىچىلىكىنىپاراك ۇلدارالرنىڭق ۇنھ ۋۇدى

 ۇنىاڭب. دىقوزغىا ۇرۇشئا ڭناراكتىرلىاك چاو ۇچقىلغا ەمھ ېتىملىاقق ەچاچەبىر ن ۇپبول
  (ۇدىيىلىاد ۇرۇشمۇئ ەنۇبىدىكىج ۆللۈكنىڭچ) ۇرۇشئ ەنۇبىدىكىج ەريانىڭبىرىنچىسى د

 ۇرۇششاىمالىدىكى ئا ۆللۈكنىاڭچ ۈچىنچىسىئ ۇش رۇئ ەربىدىكىغ ەريانىڭئىككىنچىسى د
ى  «ۆشااۈكب» ۇنالرنىااڭھ ەر ي ەلااگەنبارلىققااا ك ۇنالرھاا «ەنااۇبىج ەريانىااڭد». ئىاادى

 ۇرۇنبا ەرناىي ۇبا. ئىادى ۇنئاور ۇھىمم ېگىيىلىكوم ئىستراتم ۆپىچ-ئوت ۈيى س ۇپ بول
 ڭنۇاللىسااىس ەنن ۇ بولسااىم ۋالغااانتارتى ەنتىااي ڭمىاا ەركەردىسااىس ۇاللىسااىچىاان س

يىلاااى -3 ۋېنااادىنىڭ ەنن. ئىااادى ۇرۋالغاااانقايت ەنەي ەڭرىقاااۇتت ۇرباااات ەسااالىپىدەد
بااازا  رنااىەي ۇقااوم بىلىااك نااانى باا ڭئااو ۇنالرنىااڭھ( يىلااى-177 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)

 ەنەبولىادى  ي ۋە ۆلتۈرىادىئ ەلقلەرناىكىرىاپ ن ېساىپئايمىقىغا ب ڭجۇنقىلىپ  دائىم شا
 ېقىنيا ەدەرئاارىلىقى بىار ق ڭئەننىاڭچا ەنتىپايت ڭىۇاللىسىنس ەنن ەنبىل ەري ۇب ېلىپك
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 ۋۇدى ۇڭاشا ۇچىرىادى ئ ەھادىتكەئىغىار ت ۆكاۈمىتىھ ەركىزىيم ۇاللىسىس ەنبولغاچقا  ن
 .قوزغىدى ۇرۇشنىئ ەنۇبىدىكىج ريانىڭەد ەنئالدى بىل

 ڭلى شى چاو ڭ چى ۋېيئايدا -1( يىلى-127 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)يىلى -2 يۈەنسۇ
 ۈنجۇڭادىنئاارقىلىق شاىمالدا ي ۇلىقاور ۈگاۇيولغا چىقىپ  ي ڭئەندىنباشالپ چا ۇننىقوش

 ەۋچۆگگااا ۇدۇمئا ېڭىاپبااويالپ م ەدىچىننىتاشاقى سا ۈزلىنىااپ شاىمالغا ي ەربىايغ ۆتاۈپئ
شاىمالىدىكى  ېتاۋنىاڭھاازىرىقى ن) ەرياساىدىنخاي دېيب ۇرۇلۇپب ەنۇپقاباردى  ئاندىن ج

 ېنىادىني ېغىنىاڭت ېلەنباويالپ  نا ۇاڭخېنىنا ۆتاۈپ ئ ېلىپسا ۆۋرۇككا( ەرياسىد ۇكائ
قاارام  ۇنالرغااھ ۈرۈپ يا ەكلىدەشا ۇياۇقىئات ت ەريانداج ۇب ۇالرئ. ەلدىقايتىپ ك ڭشىغالو

 ەرنااىي ەنۇبىاادىكىج ەريانىااڭد ۋېتىااپ قوغلى ۋمىنىقااو ڭننىاابايااان نا ۋەئالوبااان نااان 
 ۇقئاارت ۇيااقتىنمىلياون ت ېلىاپ ئ ەساىرگەئ ۋە ۆلتاۈرۈپئ ەمنىئاد ڭمى ەچچەن ەپ ئىگىل
ئىچكى  ۋە ەنشىھازىرقى شىمالىي ش ەسلىدەبايانالر ئ ۋەئالوبانالر  .قوي ئولجا ئالدى -كاال
 –ئالاادى  ڭيىلنىاا-209 ۇرۇنقىباا مىالدىياادىن ۇپ ياشااىغان بولاا ەنۇبىااداج ڭغۇلنىااڭمو
 ڭئاو ۆچۈرلاۈپك ەرگەي ۇب ېيىن ك ۇندۇرۇلغاندىنبويس ەرىپىدىنت ەڭرىقۇتت ۇربات ەينىدەك

 ەكلىدەشا ۇياۇقىئاات ت ڭقاتارلىقالرنىا ڭچىا ۋېاي. قىلىنغانىادى ەۋەقوم بىلىاك نانغاا ت
قاا  شاىمالىدا بولغاچ ۋچۆنىاڭگا ېارىي ۇرۇشلۇقت ڭبىلىك ناننى ڭئاساسلىقى ئو ۈرۈش ي
باياان  ۋەئالوبان ناان  ۈشۈپچ ەنۇبقاج ڭناننى لىكقوم بى ڭئو ېرىپ ب ۋچۆگەگا ۇدۇمئ

 ەكلىاپىگەت ۇيەننىاڭف ۇج ۋۇدى ەنئارقىدىنال ن. تاشالش ئىدى ۈزپيولىنى ئ ەمنانغا يارد
 ۈزيا ۇجىيەننىقىلىپ  سا ەسىائايمىقىنى ت ۇفاڭس ەردەي ەنۇبىدىكىج ەريانىڭد ەنئاساس

 ېاڭم ەۋرىادەاللىساى دۇچىان س ېلشاقا س ەھىرىنىشا ۇفاڭاشاالپ ساكىشىنى ب ڭمى ەچچەن
يازدا ئىچكىرىادىن  ەمھ ەۋەتتىئ ەلتۈرۈشكەك ەسلىگەئ ەندەكلەرنىن -ەلئەياسىغان ق ەنتي
 ۇجااۇمقايتااا ھ ۇنالرنىااڭھ ۇقالپئاھااالىنى تولاا ۆچااۈرۈپك ۇفاڭغائاھااالىنى ساا ڭمىاا ۈزياا

 [.19]ئالدىنى ئالدى ڭقىلىشىنى
 ەچاچەن ۇپبولا ېايىنك -ئىلگىارى ەڭرىقۇتت ۆتتى ئ ۇجۇمغاتا ھقاي ەرۋەقەد ھۇنالرمۇ

 ەۋەتىاپ قىلىشقا ئ ۋۇزتاجا ڭراڭغادى ۋە ەنمېني ەيجۈن د ۇننىكىشلىك ئاتلىق قوش ۈمەنت
 ەسااەرلەردەتاارىخى ئ ەنەقالماسااتىن  ي ۆلتاۈرۈپالكىشااىنى ئ ڭلىغاانمى ەچااچەن ېتىماداق ەرھ

 ەنااۇبىنىج ەريانىااڭد ۇاللىسااىنىڭس ەنى ۇبىلىااك نااانم قااوم ڭئااو»: ەنگىنىاادەكناتىرىل
چىگرىغاا  ېاتىمق ەچاچەن ەزەپلىنىاپ غ ۇرغانلىقىنىدىنساالد ەلئەساىنىق ڭسوفا ۋېلىپتارتى
 ۇفاڭنىكىرىااپ ساا ېسااىپب ەنۇبىغاااج ەريانىااڭد ۋەقىلاادى  ۇالڭچىلىااققىلىااپ  ب ۋۇزتاجااا
[ 20] «ۆلتاۈردىئ ۋە ەتتاىپ كۇالبا ۇقرانىپا ەمەلدار ئ ۇرغۇنقىلىپ  ناھايىتى ن ەندەپاراك
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ئاااتلىقالرنى  ۋاھااار ۋۇدى ەتىيااازدا ئ( يىلااى-124 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى -5 ۈەنساۇت
چىقىاپ  ۇفاڭدىنس ەنبىل ەسكەرئ ۆپك ڭدىنمى 100 ەركەردەس ەئالت ڭنىچى ۋېي ۇنىسانغ

 اشاىمالىد ۋچۇڭنىاڭقوم بىلىاك ناان گا ڭچاغدا ئو ۇب. ەۋەتتىقىلىشقا ئ ۇجۇمھ ۋچوگەگا
. ياتقانىادى ە قاراپ  شاراپ ئىچىاپ م ەپد ېلەلمەيدۇك ۇنلىرىنىوشق ەنجا بولغاچقا  ن

ئويلىمىغاان  ېساىپ چااقىرىم ياولنى جىاددىي ب 700~  600چىقىاپ  ۇلادىنقور ڭچى ۋېي
قاوم بىلىاك ناان  ڭئاو. ۋالدىئوردىسىنى قورشى ڭقوم بىلىك ناننى ڭئو ېچىدەك ەردىني
 ېچىاپق ېچىلەپباشالپ ك ەسكەرنىئاتلىق ئ ۈزدەكي لغۇزيا ۆزىئ ۆچۈپقاتتىق چ ۇنىڭدىنب

قاوم ئاساتىدىكى  ڭقاوم بىلىاك ناننىا ڭئاو ڭچىا ۋېي. ەتتىشىمالغا ك ېرىپي ۋنىقورشا
 ەسىرگەئ ەمنىئاد ۇقئارت ڭدىنمى 15 ۇپئايام بول -ەرئ ەچچىنى كىچىك نانالردىن ئون ن

 اۇرۇشاتئ ڭناىچى ۋېاي ۋۇدى[. 21]ئولجاا ئالادى  ۋىنىچاار ېقىنتوياققاا يا ۇنمىلي ېلىپ ئ
زور ئىنئاام  ەركەردىلەرگىمۇباشقا سا ۆستۈرۈپ ئ ۇنلۇققاسانغ ۇلۇغقىلغاچقا  ئ ەلبەشانلىق غ

 ېريااالالرداتااارىخىي مات. ئاااز بولمىاادى ەدەلمااۇب ۆلىگەنتاا ۈچااۈنئ ۇنىااڭب ېكىن لاا. ەردىب
 ۇنقوشا ڭاالپمى ۈزيىام يا ەچاچەن ۇداقارىشاى ئا ۇنالرغااھ ۇاللىسىس ەنن ە ناتىرلىنىشىچ

 -ۇبۇلغااد. ەتتاىك ېشاىپئ ڭدىنمى ۈزي ۆلگىنىمۇئاتالردىن ئ ۋە ڭچىلەرەج ۋەرگەچكە تارتى
. ەتاكەنك ۇمپا ېسابساىزھ -ەددىھ ۈچاۈنئ ۇشئاشالىق توشا ۋە ۈچاۈنئ ەشئىشل ۋۇتسا
يىلاى  ەرھ ۇنالرھا[. 22]ەتاكەنك ۇرۇپقا ەزنەغ ۈگەپ ناوراپ تا ۇغۇلالنماايىللىاق ج ۆپكا
 ۇفاڭغاسا ەرباىغ ڭراڭنىڭدى ەمھ ىنۋەرگەنلىكتكىرى تۇرۇپباس ەتىراپىغائ ڭراڭدى ېگۈدەكد
قااوم بىلىااك ناااننى  ڭشااىمالىدىكى ئااو ۇفاڭنىڭساا ۇاللىسااىس ەنبولغااانلىقتىن  ن ېقىنياا

 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى -6 ۈەنسااۇي ڭچاا ۋېااي ۇنسااانغ ۇلااۇغئ ېاايىن يوقاتقاناادىن ك
 ڭۇفاڭنىچىقىاپ  سا يولغا ڭراڭدىنباشالپ دى ۇننىسانغ ەئالت ەنەئايدا ي -2( يىلى -123
 ەلبىلەرنااىزور غ ۇرۇشااتائ ەرچەگ. يوقاااتتى ۋاملىااقدا ۈچلەرنىكاا ۋۇزچىتاجااا ەرىقىدىكىشاا

 ۋە ەسااكەرئ ۇ قايتقاان بولساىم ۆلتاۈرۈپئ ەمنىئااد ەچاچەبىار ن ەقەتپ ەلتاۈرەلمەيقولغاا ك
 ەنەي ڭچىاا ۋېااي ېيىادا ئ-4. ۇرۋالاادىئااارام ئالد ۈنجۇڭاداي ۋە ەنمااېني ڭااراڭ ئااتالرنى دى
 ېكىن لا. ئالادى ەساىرئ ۋە ۆتۈردىئ ەمنىئاد ۇقئارت ڭدىنپ ئون مىيولغا چىقى دىڭراڭدىن

 ەڭرىقاۇتت ۋشىنجا ۇنئالدىچى سانغ ۋە ۇجىيەنش ۇنقانات سانغ ڭئو ۇرۇشتائ ېتىمقىق ۇب
قىلىاپ   ۇرۇشئا ۈنبىر ك ەرەپئىككى ت ېلىپ ق ۇچراپئ ۇنغاباشچىلىق قىلغان قوش ۆزىئ

 ۋشاىنجا. ەلادىك ېچىاپق ۇزيالغ ۆزىئ ۇجىيەنس ۈگەپ ت ۈپلۆئ ۇنلىرىقوش ەنئانىرى ن
 ۋەبولغاان  ەسالىمت ۇاللىساىگەس ەنن ۇرۇنبا ۇپ كىچىاك ناانى بولا ۇنالرنىاڭھ ەسلىدەئ
بولغاچقاا   ەغلاۇپم ۇئا ېاتىمق ۇبا. ئىادى ەرگەنب ۇناۋانىنىئ ۇيابغ ۇنىڭغائ ۇاللىسىس ەنن
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 ۇنىئا ەڭرىقاۇتت. بولادى ەمقايتىدىن ئ ۇنالرغاھ ەنبىل ەسكىرىئ ەكد 800قالغان  ېلىپق
 ۇپىششىق بىلىاد ەھۋالىنىئ ۇنلىرىنىڭقوش ۇاللىسىس ەنن ۇردى ت ۇزۇنئ ۇاللىسىدەس ەنن
 ۇنىاڭياتلىق قىلىاپ  ئ ۇنىڭغائ ەدىسىنىھ ۆزىنىئ ۋە ۋالدىقاراپ  يانداش نان قىلى ەپد

 ۇترىقەڭت ۋشىنجا. ەسلىھەتلەشتىم ەدبىرلىرىنىت ۇرۇشتاقابىم ت ۇاللىسىگەس ەنن ەنبىل
 ەگەشااتۈرۈپئ ۇنلىرىنىقوشاا ەنن ېكىاانىش چ ەرلەرگەلىدىكى يىااراق يشااىما ۇملۇقنىااڭق

. ەردىب ەسالىھەتبارماسالىق توغرىساىدا م ېقىني ۇلغاچارچىتىپ ئاندىن تارمار قىلىش  قور
 ۇرۇشئاااا ەنۇبىاااادىكىج ەريانىااااڭد[. 23] ۇلدىقوشاااا ەپىكىاااارىگ ۇنىااااڭئ ەڭرىقااااۇتت

. قوزغىاادى ۇرۇشاانىئ ىكىەربىاادغ ەرياىنىااڭد نالئارقىاادى ۋۇدى ېاايىن ئانىرالشااقاندىن ك
 ەرياساىنىڭد ۇاڭخېنا ۆلكىلىرىادىكىئ ڭاخەيچى ەنساۇ ھازىرقى گ) ەرىبىدىكىغ ەريانىڭد
ئاورنى ناھاايتى ( ۋادىساى ەرياساىد ۇاڭشاۈين ۋەكارىادورى  ېشاىن ەتراپى يەنىئ ەربىيغ
 جەنۇپقااا ۇنلىرىنىڭئااتلىق قوشا ۇنھاا ۆلىكا ۈيەنشااىمالىدىكى جا ۇنىاڭئ ۇپ بولا ۇھىمما
 ڭناننىاا ۇتۇقشاا ۋە ۇنشااارنانق ۇنالرنىااڭھ. ئىاادى ۆگااۈنت ۇھىمدىكى مااقىلىشااى ۈرۈشياا
شاىمام   ەربىايغ ۇفاڭنىڭقلىدىغانلىقتىن  س ۋىچىلىقكارىدورىدا چار ېشىن ۋمىدىكىلەرقو
 ۋۇزچىتاجااا ۇنھاا ۈتااۈنلەيشااىمالى پ ەربىيشاا ڭشااىنىڭلو ۋە ەرىپااىت ەنااۇپج ەربىاايغ
 ۇنھا ەمھ ەتەرلىكىنىبىخ ڭشىنىڭلو ۋە ۇفاڭس ۇڭا ش. ىۇراتتت ۇھاسىرسىدەم ۈچلىرىنىڭك

 ەربىادىكىغ ەريانىاڭد ۈچاۈنئ ۇشقىلىشنى توسا ۈرۈشي ەنۇپقاج ۈچلىرىنىڭك ۋۇزچىتاجا
 .ئىدى ۆرۈرز ۋېلىشتارتى ۇقۇمجايالرنى چ

 ەۋەناادازئاياادا قىااران چ -3( يىلااى -121 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى  -2 يۈەنشااۇ
يولغاا چىقىاپ   ڭشاىدىنلو ەنبىال ۇنكىشالىك ئااتلىق قوشا ڭئون مى ۇچۈبىڭن ۇنسانغ

 ۈنكاا ەئااالت ەرلەردەي ەۋەنانغاا ت ەشب ۇنالرنىااڭھ ۇئاا. ئاتالنادى ېرىشااكەب ەربەز ۇنالرغااھ
چاقىرىمادىن  ڭمىا 10 ۆتاۈپ ئ ېغىادىنئاالچى ت ەرباتەقىلىاپ  غ ۇرۇشئا ۈرۈپئايلىنىپ ي

 رۇنشااق. كاللىساىنى ئالادى ڭناننىا ۇقاۇر ۆلتاۈرۈپ نااننى ئ ەرەنش ۈرۈپ يوم ي ۇقئارت
 ۇقدىاان ئااارت 8900 ۈشااۈرۈپ تىرىااك قولغااا چ ېگىنااىكاااھ ب ۋەزىرنااى ئااوغىلى   ڭناننىاا

. ئالادى اناى ئولجا «ەبۇدىم ۆكك» ڭناننى ۇتۇقش. ئالدى ەسىرگەئ ۋە ۆلتۈردىكىشىنى ئ
 ۇپۇساا ەنەي ۋپونجااا ەركەردەساا ۇڭقارقااوم ئاسااتىدىكى شاا ۇننىڭسااانغ ەۋەناادازقىااران چ

 ۇياۇنچىق ۋبۇشاىگا ەگب ېرىكچاىچ. ۇتىۋالادىت نااننى ەجىاك ېلىپ كاللىسىنى ئ ڭناننى
 ەچاچەن ەنەي ۇچۈبىڭيازدا ن. ۈشۈردىكىشىنى قولغا چ 1768 ۇتۇپ كىشىنى ت 11 ۋەنان 

چاقىرىمادىن  2000رايونىغاا  ۇنالرچىقىاپ  ھا ېيىادىنب الپباشا ەساكەرنىئااتلىق ئ ۈمەنت
 ېغىغاات ەنلايچى ۆتاۈپ ئ ېرىادىني[ 24] ۋچىالرنىاڭكىرىپ  كىچىك يا ەپئىچكىرل ۇقئارت
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كىشاىنى  2500قاتارلىق  ەگكاھب ۋەزىر  ۇنىڭئ ۋەنان  ۇتۇقىلىپ سانشان نان  ت ۇجۇمھ
كىچىاك ناانالر  ۇتۇلغانت. دىۆلتۈرۈلئ ۋە ېلىندىئ ەسىركىشى ئ 200 ڭمى 30. قىلدى ەمئ

 [.25]ەتتىك ېشىپتىن ئ 70
 ۋە انۇنشااارنق ۇنالرنىااڭرايااونالر ھ ۇقىردىكىياا ۆتكەنئاا ۇنسااانغ ەۋەناادازچ قىااران

 ەنن ڭنانالرنىا ۇتۇقشا ۋە ۇنشارنانق ەڭرىقۇتت ۈزدەك. ئىدى ەرلەري ەۋەنانغا ت ۇتۇقش
 ۋە ۈشاااكەنلىكىچ ەساااىرگەئ ڭئادىمىنىااا ۈمەنتااا ەچاااچەن ېڭىلىاااپ ي ۇنلىرىدىنقوشااا

 ۇنشااارنانق. بولاادى ۆلتااۈرمەكچىئ قىرتىااپچا ۇالرنىئاا ەزەپلىنىااپ غ ۆلتۈرۈلگەنلىكىاادىنئ
 ۇاللىسااىگەس ەنن ەسلىھەتلىشااىپ ئاارا م -ۆزئاا ۇپ قورقا ۇنىڭاادىنناان ب ۇتۇقشاا ەنبىال

 ۇننىسااانغ ەۋەناادازقىااران چ ۈتىۋېلىشااقاك ۇاللىسااىمۇس ەنن. بولماااقچى بولاادى ەلچااىئ
 ۇنىئاا ۇنشااارنانقىلغاچقااا  ق ۇشااايمانقىلغانلىرىاادىن پ ېاايىننااان ك ۇتۇقشاا. ەۋەتتااىئ
 ۇاللىساىس ەنن. بااردى ڭئەنگەكىشىنى باشالپ چاا ڭمى 40 ۋمىدىكىقو ۇنىڭئ ۆلتۈرۈپ ئ
قااوم ئاسااتىدىكى كىچىااك  ۇنىااڭئ ېرىااپ ب ەرتىااۋىنىم ېااگەند ۆرىسااىتااايىن ت ۇنىڭغااائ

 ەرتىۋىساىنىم ۆرىلىاكت ەكىشىگ ۆتقاتارلىق ت ۇڭرىت ۋەيانبى  چىنلى  ۇدۇن نانالردىن ق
 ەمئ ۇنالردىنھا ۇاللىساىس ەنن. تىنجىادى ەنبىل ۇنىڭكارىدورى ش ېشىن. ئىنئام قىلدى
 ەشب ەتئىباار ۈنجۇڭادىني ۋە ۇفاڭسا ڭجۈن شا ېيدى ب ڭشى لو ېگىردىكىبولغانالرنى چ

. ئىادى ەربىادەغ ەريانىاڭد ەممىسىھ ەرلەرنىڭي ۇب. ۆتكىدىي ۇالرغائايماق سىرتىدىكى قور
 ەرباى غ ڭنىا( ېقىماىئ ۇقىرىي ەرياسىنىڭد ۇاكخېىن) ەرياسىد ېڭباشالپ جىنچ ۇندىنش
 ۇرلوپنا ڭدىكىھازىقى شىنجا) ىگىچەۆلك ۇزدىن ت( ېغىت ەنشەنچىلي) ېخىت ەنشەنن ەربتەغ
 ېيادى ب ڭشاى لو ۇاللىساىس ەنن ەنبىال ۇنىڭشا. قالمىادى ۇنالربولغان ئارلىقتا ھ( ۆلىك

 [.25]قىلدى ەمناتىرج ەلنىقىسقارتىپ ئ ېرىمىنىي ۇنلىرىنىڭئايماقلىرىدىكى قوش ڭجۈنشا
( يىلى -119 ۇۇرنقىمىالدىيىدىن ب)يىلى  -4 ۈەنشۇي ۇرۇششىمالىدىكى ئ چۆللۈكنىڭ

 ەنن ەپىالنااى بااويىچ ۋشااىننىڭجا ۇيااابغ ەڭرىقۇتنىااڭت ۋۇدىيىلااى يااازدا  ۇشاا. بولاادى
 ۇنزور قوشاا ڭالپئااا ەتكەنلىكىنااىك ېچىااپبارالماياادىغان يىااراق جايالرغااا ق ەشااكەرلىرىل
 ۋېاي ۇنساانغ ۇلاۇغئ ەنبىال ۇنىڭشا. اقچى بولدىۇقاتمي ېسىمك -ۈزۈمئ ۇنى  ئ ەۋەتىپئ

 ەريولغااا چىقىااپ  ھ ەيجۈناادىند ۇچۈبىڭنىااڭن ۋەناادازەقىااران چ ڭراڭاادىن دى ڭنىااڭچى
قىلىاش توغرىساىدا ياارلىق  ۇجۇمھ ۇنالرغاھ ەنبىل ۇنئاتلىق قوش ۈمەندىنت ەشب ڭبىرىنى

 ڭالرنىااۇئ ۇكىشااىم ڭمىاا ەچااچەن ۇيدىغانئاشاالىق توشاا ەسااكەرلەردىنئ ەپىياااد. ۈشااۈردىچ
 .ڭدىما ېرىشكەب ەربەز ۇنالرغاھ ۆتۈپ ئ ۆللۈكتىنئارقىسىدىن ئاتلىنىپ  چ

ئااتلىرى چارچااپ ھالادىن  ۋە ەمئااد ۆتكىچەئ ۇملۇقتىنق ەشكەرلىرىل ەنن تەڭرىقۇت
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 ۇلاۇغئ. ۇردىتا ۈتۈپشىمالىدا ك ۆللۈكنىڭچ ەنبىل ۇنىنىم قوش ەرقاراپ  س ەپد ېتىدۇك
 ۇنلىرىنىڭقوشا ەڭرىقۇتت ۈرۈپ يوم ي ۇقچاقىرىمدىن ئارت ڭچىقىپ مى ۇلدىنقور ۇنسانغ

قورشاااپ  ەتراپنااىئ ەنبىاال ۋىلىرىھااار ەڭج كااۆرۈپ  نلىقىنىۇرغااات ۈتااۈپك ۈزۈپتاا ەپساا
. ڭادۇردىما ەۋەنادازمىاك چ ەشقىلىقشاقا ب ۇجاۇمھ ەڭرىقاۇتت ۋەقورغان ھاساىم قىلادى 

 ۇپ بولا ەزگىمم ۈگۈمچاغ گ ۇش. ڭدۇردىما ەۋەندازچ ڭقارىشى ئون مى ۇنىڭغائ ەڭرىقۇتت
 -بىار ۇنقوشا ىئىككا قاا ۇرغاچت ۇرۇلاۇپئ ۈزگەتاشاالر يا -ۇمبوران چىقىشاقا باشاالپ  قا

. ئالاادى ۇھاسااىرىگەم ەڭرىقااۇتنىسااولدىن ت -ڭئااو ۇنلىرىقوشاا ەنن. ۆرەلمىاادىبىرىنااى ك
 ۆزىگەئااا ۆرۈپ ئۇرۇشااانىڭك ۈچلاااۈكلىكىنىك ەمھ ۆپكااا ۇنلىرىنىڭقوشااا ەنن ەڭرىقاااۇتت

غاا  «ېچىارن» ەنبىال ەۋەندازلىرىچ ۋۇمقا ۈزي ەچچەبىر ن ەملەپ پ ەنلىكىنىپايدىسىز ئىك
 ۈشاكەندەچ ڭغۇقاارا. ەتتاىك ېچىاپق ەرەپاكەشاىمام ت ەربىاي  غۇزۇپب نىۇھاسىرىمىنىپ م
. چىقىام تاارتتى ەڭت ەرەپئىككاى ت ەرقىلىاپ  ھ ەڭج ەلەشامەگىر ۇنىقوشا ەرەپئىككى ت

 ېچىاپق ېچىادەك ۈگۈمگ ەڭرىقۇتنىڭت ەسكەرلىرىنىئ ۇنھ ۈشكەنقولغا چ ۇنلىرىقوش ەنن
 ەسااكەرلىرىئ ۇنھاا. دىقوغلىاا نىۇئاا ەنبىاال ەۋەناادازالرچ ېنىااكي ۇقااۇپ ئ ەتكەنلىكىنااىك
 ۇقچاقىرىماادىن ئااارت 200 ۈزۈلگىچەساا ڭتااا ۇنقوشاا. ەتتااىك ېچىااپق ەرەپااكەت -ەرەپت

 ڭادىنمى 19 ۇنالرنىاڭھ ېكىنلا ۇ بولساىم ۈشاۈرۈلمىگەنقولغاا چ ەڭرىقاۇتنىت ەپ ئىلگىرل
 ۋشاىنجا ېغىدىكىت ەنيەنشەنتىي ڭچى ۋېي. ئالدى ەسىرگەئ ۋە ۆلتۈردىئادىمىنى ئ ۇقئارت

 ۇننىڭقوشا ۈشاۈرۈپ قولغاا چ ۆكلىرىنىزاپاا  سا ۇنالنىڭھ ېرىپ ب قوغالپ ەسىگىچەەلئق
 ېايىن ك ۇرغانادىنت ۈنبىار كا ەلئەساىدەق ۋشاىنجا ۇنقوش. ۇقلىدىتول ۆلىكىنىت -ۇزۇقئ
 .قايتتى ۆيدۈرۋېتىپقالغان ئاشلىقنى ك ېلىپق

ياوم  ۇشاۇقچاقىرىمادىن ئ ڭچىقىاپ ئىككاى مىا ۇلادنقور ۇنساانغ ەۋەنادازچ قىران
ساوم قاوم . ۇچراشتىئ ەنسوم قوم بىلىك نان بىل ېيىن ك ۆتكەندىنئ ۇملۇقتىنق ېڭىپم

 ۆپكا ڭادىنمى 70 ۇنلىرىقوشا ەنن ۇ بولسىم ەتكەنك ېچىپق ۇپبول ەغلۇپبىلىك نان م
ھاازىرقى ) ەنخەيگىچەقىلىپ  ن ەزىرىدا نېغت ڭجۈشۇال ۇچۈبىڭن. ئالدى ەسىرگەكىشىنى ئ

( ەتراپااىشااىمالى ئ ۇنىنىڭسااوم نوشاا ۇنتىاادىكى ساائايمىق ۇمشااىلىنغ ڭغۇلنىااڭئىچكااى مو
 .ەلدىقايتىپ ك ېرىپب

كىشاىنى  ۈمەنتا ۇزتوققا -ەككىزسا ەمئىايج ۇنالردىنھا ۇنلىرىقوشا ەنن ۇرۇشتائ بۇ
ئااتالردىن . ەتتاىي ۈمەنگەتا ەچاچەن ۆلگىنىماۇئ ەشاكەرلىرىدىنل ەنن ۇ بولسىم ۆلتۈرگەنئ
 ېتااۋن ېتىاپ ك ۆچاۈپيىراققا ك الرۇنھ ېيىنك ۇندىنش. ەتتىك ېشىپئ ۈزمىڭدىني ۆلگىنىئ

ئوردىساى  ەڭرىقاۇتت ەنۇپىاداج ۆللۈكنىڭچ» ېكىنىپ رايونالردىن چ ەربىدىكىغ ۇنىڭئ ۋە
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ھاازىرقى ) ڭجاۈگىچەلى ەرىبىدىنغ ۇفاڭنىڭس ۆتۈپ ئ ەريادىند ۇاللىسىس ەنن. «قالمىدى
 ېپىاپ چ ۆساتەڭبولغاان ئارلىقتاا ئ( شىمالىدا ەبىيغ ڭناھىيىسىنى ۇڭدىڭي ۆلكسىئ ەنسۇگ

زىمىنناى  ېلىپ ك ۆچۈرۈپرنى كەمەلدائ ۋە ۇقراپ ۈمەنت ەئالت~  ەشب ۆزلەشتۈرۈپئ ەربوز ي
 ەنن ەرەپاااتىنت ەرقىشااا ۇاللىساااىس ەنن[ 27] ۇتاشاااتۇرۋالدىت ەشاااىمالىغىچ ۇنالرنىاااڭھ
 ەرەپسااوم ت ۇنالرنىااڭھ ۇاللىسااىس ەنن. ەلتااۈردىقولغااا ك ەلبىلەرنااىزور غ ۇاللىسااىس

 ۆلەپ قااارام بولغااان ئوغااانالرنى ياا ۇنالرغااائىلگىاارى ھ ېاايىن ك ەللىگەناادىنرايااونىنى ئىگ
 ەتئىباار ۋدۇڭادىنليا ۋە ۋشاىليا ۇبېپىڭ ي ۇياڭ ي ڭگو سىرتىدىكى شا ۇلنىڭى قورۇالرنئ
 ۈشاۈرۈپ چ ۇيرۇقبا ۆزىتىشاكەك ەرىكىتىناىھ ۇنالرنىاڭھ ۇالرغاائ ۆچاۈرۈپ ئايماققا ك ۈچئ

بولغاان  ەنبىال ۇنالرھا ۇالرنىاڭپ  ئقىلىا ەتناازار ۇالرنىئا ۇپقوي ېشىب ېرىكچىئوغان چ
. تاشالىدى ېسىپىنى ك« سوم قوم» ۇنالرنىڭھ ئارقىلىق ۇب ەكلەپ قاتناش ئاالقىسىنى چ

 ەۋەتىاپ ئ ەلچىلىكاكەئ ۇرتقااي ەربىايغ ەننىجىي ڭجا ۇاللىسىس ەنن ەبىلل ەنبىل ۇنىڭش
 ەنبىاال( ىئويمااانلىق ەرغااانەئاسااىيادىكى پ ۇراھااازىرقى ئوتتاا) ەرغااانەپ ۋە[ 28] ۋچىالريااا

 ەربتىكاىغ ۇنالرنىاڭ  ھ[29] ىاپيااتلىق قىل ەلىكىلەرناىنانىغاا م ۇيساۇنالرئاالقىلىشىپ  ئ
 ېشااىدان ەنەي. تاشاالىدى ۈزۈپىنااى ئاا« قااوم ڭئااو» ۇنالرنىااڭھ ۇزۇپ ئىتتىپاااقىنى باا

قىلىاپ  بىار  ەساىائايمااق ت ۆتتا ەتئىباار ۇنخۇاڭادىند ۋە ڭخېجاا ۋۇۋېي  ۈچۈەن جي
 ېشاىن ەرەپاتىنبىار ت ەنەي ۈزۈپ بولغان ئاالقىسىنى ئ ەنبىل رڭالچيا ۇنالرنىڭھ ەرەپتىنت

باشاقا   ۇنىڭدىنشا. ۆزلەشاتۈردىئ ەرقاتارلىق جايالردا باوز ي ېشىخ ۇفاڭ س ڭجۈن شا ۋە
بىار  ۇبا[. 30] ېڭەيتتىك( ۆلىك ۇرلوپن) ۆلىگىچەك ۇزت ۈچەيتىپ ك ەسلىھەلىرىنىئ ۇداپىئەم

 ەھادىتىت ۇلادارلىرىنىڭق ۇنئارقىلىق ھا ىرلەرەدبئىقتىسادىي ت ۋەسىياسىي  ەربىي قاتار ھ
 .يوقىتىلدى ەھەتتىنئاساسىي ج
 ەسلىدەئ ېيىن ك ەرگەندىنب ەربەز ەرىجىدەد ەلگىلىكب ۇلدارلىرىغاق ۇنھ ۋۇدى نەن

 ېرىلمىساىمۇب ەربەز ەپئىلگىارل ەنەي ەھۋالادا قىلغاان ئ ەتلىاككاپال ۇقىملىقىغام ېگىرنىڭچ
دائىام  ەت مىلال ۋىچىچاار ۆچمەنكا ۇنالرزچىم ھالدا ھائى ۇاللىسىس ەنن ۈنكىچ. ۇالتتىب
رايونالرغاا  ېگراچ ۇالرئ ەگەرئ. ە ت ۇندۇرۇشبويس ۇالرنىئ. ۇايدۇرمت ۇقىمم ۇرۇپي ۆچۈپك

 ەپد ەتسااىز قارىشلىشااىش ھاج ۇزاققىچەئاا ەنبىاال ۇالرسالمىسااىال ئاا ەناادىچىلىكقايتااا پاراك
 ۋەساوقتى قىلىشانى  -قااقتى ەنلبىا ۋاستىساىتىنچلىاق  ۇلادارلىرىھىن ق ەمما ئ. قارايتى

 ەربەز ەنەي ۇنىڭغاائ ۇالرغاائ ۇڭا ش. تمايتتىقىلىشنى تونتا ۋۇزچىلىقتاجا ەھەتتەج ەربىيھ
 .بولمايتتى ەرمەيب

 ۇاللىسااىس ەنن ۇرۇنباا ۇناادىنب. ۆلاادىئ ۋۇدىيىلااى  -87 ۇرۇنقىباا مىالدىيىاادىن
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 ۋە ېتىمي -ۆلۈمئ دىكىۇنالرھ ېرىپ ب ەربەيىىم تونتماي ز ەچچەن 20 ۇنالرغاھ ۇنلىرىقوش
 ۆڭەكلەرئاقساا ەرىجىلىااكد ەرھ ۆۋىنىاادىكىت ەڭرىقۇتنىااڭت. بولاادى ېغىاارزىيااان ناھااايتى ئ

شااىمالىي  ۇاللىسااىنىڭس ەنن ۇ بولسااىم ويلىمىغااانئ ەلتۈرۈشاانىك ەساالىگەئ ۇدىلىشىشاانىق
 ەۋرىاادەد ۋدىبىااراق جااا. تونتاتمىاادى ەنىااالي ېلىشااىنىس ەناادىچىلىكپاراك ېگرلىرىغاااچ
 ۇاللىساىس ەنن ەرەپاتىنبىار ت. قالمىدى ۈچىك ۇدەكقىلغ ۋۇزتاجا ۆلەمدەزور ك ۇنالرنىڭھ
 ۇنھاا لىقتىن بولغااان ۇشاايارقاااتتىق ھ« قىلىااپ ەسااىات ۇرالرنىتاا»رايااونالردا  ېگااراچ
بىار  ەنەي. ېرىشاەلمىدىئ ەپاكەن ەكىرىاپ ھىچقاانچ ۇرۇپرايونالرغا باسات ېگراچ ۇلدارلىرىق
چىققانلىقى  ئاناا  ېڭىي ەنتكەىچىك بولغانلىقى  تك ېشىي ەڭرىقۇتنىڭت ۇياندىق ەرەپتىنت

 ەنن ۇرۇشاى ت ۋالغاۇپدا ڭبولمىغاانلىقى  ئىچكاى قىساىمنى ۇرۇ د ەزلىتىنىڭپ ڭئالچىنى
 ۇنالرھاا ۈپەيلىاادىن ت ەنسااىرگەنلىكىقىلىشااىدىن دائىاام ئ ۇجااۇمھ ۇيۇقسااىزت ڭىنىۇاللىسااس

. بولادى ەجبۇرم ۆرۈشكەك ەۇداپىئئاشلىق توپالپ م ۇرۇپ سالد ەلئەلەرنىق-ەھەرئامالسىز ش
 ەھىرىگەقلىااش شاا ۇبااۇمق ەساالىمچلەرنىت ۆزلەشااتۈرگۈچىلەرنىئ ەربااوز ي ەنبىاال ۇنىڭشاا
ئااراق  ۇراشىمالىدىكى ئويرات ئوتت ېغىنىڭى يىشىن تڭغۇلدىكنارابىسى ھازىرقى ئىچكى مو)

 ەمھ ۆردىكاا ۇداپىئەماا ۇنلىرىدىنقوشاا ەنن ەۋەتىااپ ئ( ەرىقىدەشاا ۇنىنىڭنوشاا ەشاامەبىرل
( ەرياساىد ۇراتا ۇمھۇرىيىتىادىكىج ەلاقن ڭغاۇلىيەھازىرقى مو) ەرياسىغاد ۈۋۇدىكى يشىمال

 ۇتااۇپت ەبىللاال ىاالەنب ۇنىڭشاا. ۆردىكاا ەييااارلقت ېچىشااقاق ۋاقىاات ەرھ ېلىپ ساا ۆۋرۈككاا
 ۆڭلىنىيانشاى كا ېرىاپ ب ۇرۇپقاايت ۇۋۇنىسا ەلچىساىئ ەنيىم بولغان ن 19 ېلىنغىنىغاق

 ەساااەيتىپ پ ەيپىيااااتىنىك ۈشااامەنلىكن دبولغاااا ەنبىااال ۇاللىساااىس ەنن ۈرۈپ بىلاااد
 ۆڭەكلىرىئاقسااا ۇنھااا ەمماااا ئ. بولااادى ۇرماقچىئىشاااقا ئاشااا ەيااادىنپەيپ ۇدىلىشىشااانىق
 ەنن ېگاااۈدەكدائىااام د ەساااكەرلىرىئااااتلىق ئ ۇنھااا ىمۇ ئويلىغاااان بولسااا ۇدىلىشىشاانىق
 ەپقىلىشااتىن ن ۈرۈشياا ەنۇپقاااج ۇالرئاا. ۇردىتاا ۇپبولاا ەيااداشااىمالىدا پ ۇاللىسااىنىڭس

 .قاراتتى ۇيسۇنالرغائ—ئىتتىپاقدىشى ەربتىكىغ ۇاللىسىنىڭس ەنا  نىشاننى نچىقمىغاچق
 ەمقىلادى ھ ۋۇزتاجاا ېتىمق ەچچەبىر ن ېگىغاچ ۇنالريىلى ھ-74 ۇرۇنقىب مىالدىيىدىن

 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با)يىلاى  ېيىنكىك. قىلدى ۇجئۇمھ ۇيسۇنالرغابىرلىشىپ ئ ەنبىل ۇشق
 ۋېلىاپ تارتى ۇشانىئ ۋە ەياانچ ەرلىرىدىني سۇنالرنىڭۇيباشالپ ئ ۇنزور قوش( يىلى -73
ناانىكىنى »ساوراپ  ( ەلىكىناىم ۈي ېجي)نانىكىسىنى  ۇيسۇنئ ەمقىلدى ھ ەسىرئ ەلقنىن
 ۇيساۇنالرنىڭئاارقىلىق ئ ەھادىتقىلىاپ  قوراللىاق ت ەلەپنى ت «ېرىشب ەۋەتىپئ ېزدىنت
 ۇيساۇنئ. بولادى زمااقچىۇب ۇناساىۋىتىنىبولغاان ئىتتىپاقداشالىق م ەنبىل ۇاللىسىس ەنن
 ۇنىڭشا. قىلادى ەلەپت ەميارد ۇنۇپس ەكتۇپم ۇپبول ېيىنك-ئىلگىرى ەلىكەم ۋە ۈنبېگىك
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 200بىرلىشاىپ  ەنبىال ۇيساۇنالرئ ەشاكىللەپ ت ۇنياوم قوشا ەشب ۇاللىسىس ەنن ەنبىل
 ېتىملىقزور بىر ق ۆلىمىيىلى ك -71 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ەنبىل ۇنكىشلىك زور قوش ڭمى
 .قوزغىدى شنىۇرۇئ

زور  ۇاللىساىنىڭس ەنن ۇنالرھا. يولغاا چىقتاى ۇنيوم قوشا ېيىدائ ۇنجىت ئەتىيازنىڭ
 -ماااام ەگەشاااتۈرۈپ ئ ۆرىلىرىنىچااا -ېااارىق ڭالپ ئاتالنغاااانلىقىنى ئاااا ۇنلىرىنىڭقوشااا
 ەتىااجەن ۆپكاا ۇنقوشاا ەشب ۇباا ەتكەنلىكااتىن ك ۆچااۈپيىراققااا ك ەياادەپھ ۋىلىرىنىچااار

 1200يولغاا چىقىاپ  ڭيېادىنجا ڭيۈمى ەنن فۇسانغ ۆتكۈرچىئ ۈيدىنش ۋلىيا. قازىنالمىدى
 ېجىناائ ڭغۇلادىكىھاازىرقى ئىچكاى مو) ەرياساىد ۇلىخاۇپ ۈرۈپيوم يا ۇقچاقىرىمدىن ئارت

 1200يولغاا چىقىاپ  ۈنجۇڭدىني ېڭز ەننج ۇنئالدىچى سانغ. باردى ېتىپغا ي( ەرياسىد
 قااارقۇن ڭغۇلىاادىكىمو ھااازىرقى ئىچكااى) ۋۇيااۈەنگىچە ۈرۈپيااوم ياا ۇقچاقىرىماادىن ئااارت

 ۆمباارىك.باردى( شىمالىدا ۇنىنىڭنوش ڭشىمالىي قىسىمىدىكى قونا نالخا چو ەرياسىنىڭد
 ۈرۈپ ياوم يا ۇقچاقىرىمادىن ئاات 1800يولغاا چىقىاپ  ۈچاۈنەدىنجي ۋچۇڭگوجا ۇنىسانغ

( ەنتىال) ەنچىلاي. بااردى ېتىاپي( ەمە ئ ېنىاقھازىرقى ئاورنى ئ) ۇشەنگىچەن ەربتىكىغ
 ۈرۈپياوم يا ۇقچاقىرىمادىن ئاارت 1600يولغاا چىقىاپ  ىخېدىنش ۇاڭمىڭگ ەنيت ۇنىسانغ

 ۈنشا ەنتاي ۇنباار  ساانغ. بااردى ېتىاپي( ەمە ئ ېنىقھازىرقى ئورنى ئ) ېغىغاجىجى ت
چاقىرىمادىن  800يولغاا چىقىاپ ( ەھرىشا ۋتۇبا ڭغۇلدىكىھازىرقى ئىچكى مو) ۋۇيۈەندىن

 ەممىساىھ. بااردى يېتىاپ ەغىاچ( ەرياساىد ۈۋۇيا) ەرياساىد ەيناۈۋۈد ۈرۈپ يوم ي ۇقئارت
قايتىاپ  ېلىاپئ ەساىريااكى ئ ۆلتاۈردىكىىشانى ئ ڭادىنالمى ەچچەياكى ن ۈزي ەچچەن ەقەتپ
 .ەلدىك

كىشاالىك ئاااتلىق  ڭمىاا 50 ۈنبېگىكاا ۇيسااۇنئ. ېرىشااتىئ ەلاابىگەشااانلىق غ ئۇيسااۇنالر
 قۇتنىاڭەڭرىت ېرىاپ ب ېتىپي ەئوردىسىغىچ ېگىب ېرىكچىچ ۇاللىسىنىڭس ەنن ۋە ەسكەرئ

 ېشاااى ب ڭمىااا ېگىساااى ئاتااااقلىق ناااانلىرى  كاھب ەلىكىساااى م ەڭگىساااى تاغىساااى  ي
 ۇيااقتىنت ڭمىا 700 ېلىاپ ئ ەسرىنى ئەمئاد ۇقئارت ڭدىنمى 39 ۇپبول ەركەردىلىرىدىنس

 -مااام ۋەئاھااالىلىرى  ۇنھاا. ئولجااا ئالاادى ۆگەتاا ۋە ېچىاارئااات  كاااال  قااوي  ن ۇقئااارت
 .ساناقسىز بولدى -سان نلىرىەتكەپىتراپ ك ۆلگەن ئ ۋىلىرىدىنچار

 ەڭئىچىاادىكى ئ ۇرۇشاالىرىئ ۇنھاا-ەنن ۇيااانقىب ۇاللىسااىدىنس ەنن ەربىاايغ بااۇ
 ۇنھاا ۈتااۈنلەيپ ۇرۇشاانىئ ېتىمقااىق ۇباا. ئىاادى ۇرۇشئاا ڭچااو ېتىملىااقئااانىرقى بىاار ق

 ەنبىااال ۇاللىساااىس ەنن ۇپ چىقارغاااان بولااا ەلتاااۈرۈپك ۋۇزچىلىقىتاجاااا ۇلااادارلىرىنىڭق
 ەتىجىادەن. ئىادى ېارىشب ەربەز ۇرمااقايت ېتىملىاقىرىشاى بىار قچىق ۇنقوش ۇيسۇنالرنىڭئ
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. ئوياليدىغان بولدى ەكب ېخىمۇت ۇدىلىشىشنىئاجىزلىشىپ  ق ۇپبول ەغلۇپقاتتىق م ۇنالرھ
 [.31]بارا تىنجىدى -بارا ېگرىمۇشىمالىي چ
 ۆكۈمرانلىاقھ ۇاللىساىنىڭس ەنباشاالپال ن ەزگىلىادىنم ەسلەپكىد ۇاللسىىنىڭس نەن
 ېااگەند« يااوك -ېرەكمااۇك ېاارىشب ەربەز ۋۇزىغاااتاجا ۇلاادارلىرىنىڭق ۇنھاا»دا قاتلىمىاا

ئىككاى  ەتئىباار ەرەسالىكلەردىنتىنچلىقپ ۋە ۇرۇشپەرەسالىكھالدا ئ ۆرىدىگەنچ ەسىلىنىم
 ۋدىجااا ۋە ۋۇدى ەئىچىااد ۇنىااڭب. داۋامالشااتى ۇددەتكىچەماا ۇزاقئاا ۆرىشااىك ۇھنىااڭگور

 ۇنالرھا» ۇنىاڭگ ەنئاپتورى ب ڭنى «ەەننامن». بولدى ەسكىنك ەڭئ ۈرەشك ەۋرىدىكىد
ئىككااى  ەرھ ە بايااان قىلىشااىچ ەھااۋالىنىئ ۈرەشچاغاادىكى كاا ەئەينااىد «ەقىسساا ەققىاادەھ
. ئايرىاااپ چىققاااان ەرقلەرناااىپ ۋەئونشاشااالىق  ۇرۇپ تااا ڭچىااا ەپىكىرىاااد ۆزئااا ەرەپت
 ۈرۈشاىجاازا ي ەمەلدارالرئ ۇرۇشپەرە ئ. ياقلىغان ۇدىلىشىشنىق ۇڭزىچىالرك نچلىقپەرە تى
ئىككااى  ۇباا ەسااەردىمۇئ ېااگەند «ەققىاادەھ ۆمااۈرت ۋە ۇزتاا». قىلىشااقا ەلەپىلىشاانى تق
 ۇنازىرساىم -ە ب ەققىادىكىزىيىنى ھ -پايدا ڭقىلىشنى ۈرۈشىجازا ي ۇنالرغاھ ۇرۇھنىڭگ
 ۇرۇنقىئىسااپاتلىدىكى  مىالدىيىاادىن باا ەمەلىاايەتنكىسااى ئېيىك. بايااان قىلىغااان ەپسااىلىيت

يىلااى  -71 ۇرۇنقىغاناادىن باشااالپ مىالدىيىاادىن بااقوزغى ۇرۇشئاا ۋۇدى ەنيىلااى ن -133
 «ەزنىساىغ ۆلەتد» ۇاللىساىس ەنن ەئىچىاد ۋاقىات ەكيىلاد 60بولغاان  ۇرۇشقىچەئ ڭچو
 ۆلىگەنتا ەدەمب رزو ەكلىكات[ 32] «ەتاكەنئازىيىاپ ك ېرىمىي ۇسنىڭنوپ. ەتكەنك ۇرۇپق

~  50 ۇبا ەگەرئ. يوق قىلدى ۆكۈ ت -ەمت ەھدىتىنىت ۇنالرنىڭئانىرىدا ھ ەڭئ ۇ بولسىم
 ەنبولمىغااان بولسااا  ن ەلبىسااىغ ۇنىااڭئ ۋە ۇرۇشقارىشااى ئاا ۋۇزچىلىققااايىللىااق تاجا 60
 ۇرمۇشااانىڭت ۋە ەپچىقىرىشئىشااال ەلقنىاااڭن ەملىكى نااااتىرج ڭشاااىمالىنى ۇاللىساااىنىڭس

ئىجتىماااائىي  ئىقتىسااااد  ېئوداللىاااقف ەقااادىرى ت ۆلەتنىاااڭد ۋە لەتمىلااا ەتەرلىكاااى بىخ
 ۇاللىساىس ەنن ەربىيغ ۇڭا ش. قىلغىلى بولمايتتى ەسەۋۋۇرت تىنىەرەققىيات ەدەنىيىتىنىڭم
 ۈزۈمتا ېئوداللىاقف ەتتەمااھىي ۇرۇشئا ۇرساىدىكىئوتت ەنازۇالرن ەنبىال ۇنالرھا ەۋرىدىكىد

ئىلغاار رولىناى  ۋە ېرىنىنااراكت ەقىقىايھ ۇرۇشانىڭئ ۇرساىدىكىئوتت ۈزۈمتا ۇللۇقق ەنبىل
 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ۇشۇنىڭدىنم

 ۇنئىلغار رولى ھا ۇرۇشنىڭقارىشى ئ ۇنالرغاھ ېينكىك ۇنىڭدىنئ ۋە دىكىەۋرىد ۋۇدى
ئىپادىلىنىپ قالمااي   ەكلىگەنلىكىدەچىلىقىنى چ ۋۇزقىلغان تاجا ەنزۇالرغان ۇلدارلىرىنىڭق
 ۇنھا ەتلەرنىمىلل ەرقايسىھ ۇرتتىكىت ەربىيغ ۋە ۇيسۇنئ ۋى شىر ڭلىڭ ئوغان  دى ەنەي
 ۇبا ەرچەگ) ۇتۇلادۇرۇپقىلىشاىدىن ق ېكسپىالتاتساىيەئ ەۋ ىلىشاىدىنق ۇمقا ۇلدارلىرىنىڭق

 ۇلادارلىققااالق ق ۇنالرنىاڭھ ۇالرنى  ئا( ۇبولمىسىم ەقسىتىتارتىشتىكى م ۇنقوش ۋۇدىنىڭ
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 ەدەنىيىتىئىقتىسادىي م ېئوداللىقئىلغار ف ەنزۇالرنىڭن ۇتقۇزۇپ ئاسارىتىدىن ق ۈزۈمىنىڭت
چاغدىكى تاارىخىي شاارائىتتا ئىلغاار  ەينىئ ۇب ىلىنىدۇ ئىپاد ۇچراشتۇرغانلىقىدىنمۇئ ەنبىل

 .ئىدى ەئىگ ەھمىيەتكەئ
 ەمئ ۇاللىساىگەس ەنن ەڭرىقۇتنىاڭئانىرىادا قوغشاار ت ۇاللىسىنىڭس ەنن ەربىيغ. 3

 ېلىشىك ەبىرلىكك ۈزلەڭلىكنىڭت ۇرائوتت ەنشىمام بىل ۋە ۇشىبول
 ېگرىساىغاىي چشاىمال ۇاللىساىنىڭس ەنن ەربىيغ ڭگوروھىنى ۆكۈمرانالرھ ۇلدارق ھۇن

 ۋەتلەرنىئااقى ېغىارئ ەمىللىاتىگ ۇنھا ۇرۇشچىقارغاان ئا ەلتۈرۈپك ۋۇزلچىلىقىقىلغان تاجا
 .بولدى ېغىرئ ەڭئ ۋەتئاقى ۇچرىغانئ ەلقىن ۇنھ ۇپمۇبول ەلدى ك ېلىپئ

 ۋە ېلىنادىئولجا ئ ۈركۈمدەماللىرى زور ت-ۋاچار ۋەئاھالىسى  ۇنالرنىڭھ بىرىنچىدىن 
 ۇقئاارت ڭادىنمى ۈچئا ۇنالردىنھا ۇرۇشاتىاليىلىادىكى ئ-127 ۇنقىۇرمىالدىيدىن با. ۆلدىئ

[. 33]ېلىناادىقااوي كاااال ئولجااا ئ ۇقئااارت ۇياااقتىنمىليااون ت ۈشااۈپ چ ەسااىرگەئ ەمئاااد
 ۇنھااا ۇرۇشاااتائ ېتىملىاااقيىللىرىااادىكى ئىككاااى ق-119 ۋە -121 ۇرۇنقىمىالدىيااادىن بااا

 ڭادىنمى 130 ۇپ بولا ۆپكا ېخىماۇت ېلىنغاانلىرىئ ەساىرئ ۋە ۆلتۈرۈلگەنئ ەڭچىلىرىدىنج
 ەچاچەن ۆلتاۈرۈلگەنئ ۋە ۈشاكەنچ ەساىرگەئ ۋمىدىنقو ۇنشارناننىڭق[ )34]ەتتىك ېشىپئ
 ۇنىاڭب(. ىداساىرت ۇنىاڭب ەمئااد ڭمىا 40بولغاان  ەمئ ۇاللىساىگەس ەنن ۋە ەمئااد ۈمەنت

ئازىيىااپ  ېرىمااىي ەۋەناادازنىڭئوقياااچى چ ڭمىاا 300 ەۋرىاادىكىد ەڭرىقااۇتت ۇربااات ەنبىاال
 39 ۋمىاادىنقو ڭقااوم ناننىاا ڭئااو ۇرۇشااتايىلىاادىكى ئ-71 ۇرۇنقىدىن باامىالدياا. ەتتااىك
مااام ئولجااا -ۋاچااار ۇقئااارت ۇياااقتىنت ڭمىاا 700 ېلىنىااپ ئ ەسااىرئ ەمئاااد ۇقئااارت ڭاادىنمى
 ۋىالردىنچاار ۋە ەتكەنلىارىك ېچىلىاپچ ۆلگەن ئا اھاالىلەردىنقالغاان ئ ېلىاپق. ېلىندىئ
قااتتىق  ۇنالرنىھا ۇبا ۇپ بول[ 35]قيو ېسابىھ-ەددىھ ەتكەنلىرىنىڭپىتىراپ ك ۆلگەن ئ

 .ۇرۇۋەتتىئاجىزالشت
بااات  ۋىچىلىققاااچار ېاايىن بولغاناادىن ك ەغلااۇپم ۇرۇشااتائ ۇنالرھاا ئىككىنچىاادىن 

 ۋمى ئالوباان ناان  باياان ناان قاو ەسالەن م)چىقىپ  ېكىنىپرايونالردىن چ ېلىدىغانك
 ۆلكىساىدىكىئ نساۇەھازىرقى گ ۋمىقو ۇنشارنانق ېتاۋدىن ن ۇڭغۇلدىكىھازىرقى ئىچكى م

ياوق  ۆپچا-ئاوت ۋە ۇشاىمالىدىكى سا ۈكنىڭللۆچ( چىققان ېكىنىپكارىدورىدىن چ ېشىن
 ەساىرت ەپچىقىرىشاىغائىشل ۋىچىلىقچاار ەنبىال ۇنىڭب. بولدى ەجبۇرم ۆچۈشكەرايونالرغا ك

 ېغاىئالچى ت ېغى ت( ەنتىل) ەنچىلي ېشىدىكىن ەئىچىد ۇنىڭب. ئىدى ەبئىيت ەتكۈزۈشىي
شاىمالدىكى  ېتاۋنىاڭن( ەنۇبىاداج ەرقىيشا ڭناھىيىساىنى ەندەنشا سۇدىكىەنھازىرقى گ)

 ەنچىلاي ۈنكى چا. زور بولادى ەدەربىار ق ەساىرىت ڭچىقىشانى ېكىنىپچ ېغىدىنچوغاي ت
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ماوم  قىشاتا ئىللىاق  ياازدا ساالقىن  ۈيىسا-ئاوت ۆپ قارىغاايالر كا ېغاىئالچى ت ۋە ېغىت
تىرىكچىلىكاى  ەلقنىاڭن ۇنھا ەمھ ىېلەتتاقىلىشاقا ناھاايىتى باات ك ۋىچىلىقچاار ۇپ بول
ئىككاى تاغادىن ئايرىلىاپ  ۇب ۇنالرھ ۇڭا ش. تى ناھايىتى زور ئىدىۇناسىۋىبولغان م ەنبىل

 :ېيىنقالغاندىن ك
 

 ېغىدىن ت ەنقالغاندا تىل ئايرىلىپ             
 .ېلىمىزم-ۋاقالدى چار ۇپبول ئاۋۇما              
 ېغىدىن قالغاندا ئالچى ت ئايرىلىپ             
 .[36]لىمىزئايا-سارغايدى قىز مۇڭلىنىپ             

 
 ۋايىياا ۇق قويا ەرەنلەرد-ەمد ۆپ چ-ئوت ېغىدىمۇچوغاي ت. ۇشتىقوشاق توق دەپ

زور  ەنەقالماسااتىن  ي ېلىااپالبااات ك ۋچىلىققااائو ۋە ۋىچىلىقچااار ۇپ بولاا ۆپكاا ۋانالرھاااي
. بوالتتى( ئوقيا ياساشقا)ئىشالردا پايدىلىنىشقا  ەربىيھ ېرىياللىرىدىنمىقداردىكى ياغاچ مات

 ۇھىمقىلىشااتىكى ماا ۈرۈشياا ەنۇبقاااج ۋەئااامبىرى  ەپئارقااا ساا ڭتنىااەڭرىقۇت ۇراتباا ەري ۇباا
 ېاايىن ك ەتكەناادىنك ېكىنىااپشااىمالىغا چ ېغىنىااڭچوغاتاااي ت ۇنالرھاا[. 37]بازىسااى ئىاادى

 ۇشاىمالغىم ەناۇبتىنچااقىرىم  ج ڭمىا ەچاچەن ەربكىاچەغ ەرقتىنشاىمالىدىكى  شا ڭتاغنى
 ۋىچىلىقچااار ىغاچقااا بولم ۇساا-ئااوت ۇملۇقتاااق ڭچااو ېلىاادىغانچاااقىرىم ك ڭمىاا ەچااچەن

 ەرىجىاادەزور د ەنبەسااىنىبااايلىق م ۋە ەپچىقىرىشااىئىشل ۋىچىلىقچااار ۇباا[. 38]قىاللمىاادى
 ېيىنئىشغام قىلغاندىن ك ېغىنىچوغاي ت ۇاللىسىس ەنن ۈستىگەئ ۇنىڭئ. قويدى ەكلەپچ
 ەساكەرياسااپ  ئ ېپىلنىتاشاقى سا ېلىپ سا ۇرالرنىتا ۇرۇپ ق ۇلالرنىقور-ەلئەق ەردەي ۇب
 ۇڭا شاا. قالاادى ۇپبولاا ېلەلمەياادىغانك ەنۇبقاااج ۇنالرھاا ۆرگەچكە كاا ۇداپىئەماا ۇرغااۇزۇپت
 ېچكىمھاا ۇرمىغااانئاااھ ئ ېاايىنقويغاناادىن ك ېرىااپقولاادىن ب ېغىنااىچوغاااي ت ۇنالردىنھاا»

 ۋە ڭگوچااا ۇنسااانغ ۇچىيوقاااتق ۇزالرنىغاا ەنەي ۇاللىسااىس ەنن ېاايىنك[. 39]«قالمىاادى
 ېچىشااقائ ەربااوز ي ۇرغااۇزۇپت ەرقىدەشاا ڭنىۇفاڭساا پونۇنىۋجااا ۆرەتاا ۇتقااۇچىت ۋايىالرنىيااا
 ەڭرىقاۇتت ۇشالۇئالادىنى ئالغاچقاا  ئ ېڭىيىشاىنىڭك ەرققەشا ۈچلىرىنىڭك ۇنھ ەۋەتىپ ئ
 ەربىيغ ېرىبارغانس ۇنالرھ ېيىن ك( يىلى-105 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب) ۇرغاندىنئولت ەنتتەت

 ۇنخاۇاڭد يۇچاۈەن ج ەرەپاتەت ڭوئايمىقىغاا  ئا ۈنجاۇڭي ەرەپاتەسوم ت ۆتكىلىپ شىمالغا ي
 ڭگۇشاا ەرپاىساوم ت ۇنالرنىاڭھ ەسالىدەئ)قالادى  ۇپبولا ېلىادىغانك ۇدۇمئايماقلىرىغا ئا
 ۋىچىلىقچاار ەنبىال ۇنىاڭب(. ېلەتتاىك ۇدۇمئايمىقىغاا ئا ڭجۈنشاا ەرپاىت ڭئايمىقىغا  ئو
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 ېتىشااى ك ۆلااۈپئ ۆپلەپكاا ۋىالرنىااڭچار ۋە ەمئاااد. ەتتااىتارىيىااپ ك ېخىمااۇرايااونلىرى ت
 ېكىناادۈرۈۋەتتى چ ەپچىقىرىشاانىتارىيىشااى ئىشل ۆلەماادەزور ك يونلىرىنىااڭرا ۋىچىلىقارچاا
 ۈپەيلىادىنت( يىللىرى-71  -89  -104 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب)قار ئاپىتى  ۈستىگەئ ۇنىڭئ

ئونادىن  ەلقنىاڭن ېرىاپب ۈزيا ەھەتچىلىاكزور ق ۇنالردايىلاى ھا-68 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب
زور  ەۋجۇدلاۇقىم ەتنىاڭمىلل ۇپ بولا ۋەياران ىكىمائىي ئىگىلئىجت ۆلۈپ ئ ەتتىسىي-ەئالت

 [.40]ەلدىك ۇچد ەھدىتكەت
 ۇياااانب ەۋرىااادىند ەڭرىقاااۇتت ۇرباااات. ۆلۈنااادىب ەلااالەرقاااارام ئ ئۈچىنچىااادىن 

 ڭگوروھىنىاا ۆكااۈمرانالرھ ۇلاادارق ۇنھاا ۋمىالرقااو ۋە ەبىاالەق ۇرغۇنلىغااانن ۇندۇرۇلغانبويساا
 ۇنالرنىاڭھ. ۆتاۈردىئىسايان ك ەستەب-ە ىدىماي بچ ېكسپىالتاتسىيىگەئ ۋە ېسىمىب ېغىرئ

 ەربااتىن غ ۇيسااۇنالرشااىمالدىن  ئوغااانالر  ئ ڭلىڭااالرئاجىزالشااقانلىقىدىن پاياادىلىنىپ دى
 ەنن ېرىااپب ەنۇبقاااج ەبىلىسااىق ۋىشااىر ەرەپتىكااىقىلاادى  سااوم ت ۇجااۇمھ ەرقتىنشاا
 ۇنالرغاااھ ەتبىاارلىك ەتلەرمااۇقايسااى مىلل ەرھ ۈرتتىكىياا ەربىاايبولاادى  غ ەمئ ۇاللىسااىگەس
 ەھەمم بىارھااكىمىيىتى  ۇلادارلىقق ۇنزور ھا ەتغااي ەنبىال ۇنىڭب[. 41]قوزغىدى ۇجۇمھ
 .قالدى ۈشۈپچ ەنىزا ھالىتىگ ۋە ۆلۈنۈشب

 ەيااداپ ۆلۈنااۈشب ۇئىچكااى قىسااىمىدىم ڭگوروھىنىاا ۆكااۈمرانالرھ ۇنھاا تۆتىنچىاادىن 
 ۇقھوقا ەسالىدىمۇئئىچكاى قىساىمدا  ۇروھىنىڭگ ۆڭەكلەرقاتالم ئاقس ۇقىرىي ۇنھ. بولدى

 ۇقاۇقىنىھ ۆكۈمرانلىاقئاالىي ھ ەڭئ ۇبا ەتئىباار ۇقتىنلا «ەڭرىقاۇتت» ۇپمۇتالىشىش  بول
 ەنىااتت ېگااۈدەكدائىاام د ۇپ بولاا ۇرۇنغانيوشاا ەتزىااددىي ۇرغااۇنن ۈزىسااىدىنتالىشااىش ي
تارىيىشاى   ڭدائىرىساىنى ۆكۇمرانلىقچاغدا ھ ۇب[. 42]ۇراتتىت ۇپبول ۈرەشلىرىتالىشىش ك
 ەللەرنىاڭقاارام ئ ۋەئاجىزلىشىشاى  ۋمىنىاڭقو ېكىنىشاى چ ەپچىقىرىشانىڭئىشلئىجتىمائىي 

 ېخىمااۇت ددىيەتئىچىاادىكى زىاا ۇرۇھىگاا ۆكااۈمرانالريااوقىرى قاااتالم ھ ەنبىاال ۆلۈنىشااىب
 ەڭرىقۇتلااۇقيىلىاادىن باشااالپ ت-60 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا. باشاالىدى ەسكىنلىشىشااكەك
ئىچكااى قىسااىمىدىكى  ۆكۈمرانالرنىااڭھ ۈپەيلىاادىنت ەسىلىسااىقىلىااش م ۋارساالىق ەنااتىگەت

 ەشب» ەلگەناادەيىلغااا ك-57 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا ېغىرلىشااىپ ئ ېخىمااۇپااارچىلىنىش ت
ئىچكاااى قىسااامى  ۇنالرنىااڭچىقىىاااپ  ھ ېلىاااپك «تالىشىشااى ەتھااااكىمىي ەڭرىقۇتنىااڭت

گىردابىغاا  ەتھااكىمىيىتىنى ھااالك ۋە ەمئىيىتىج ۋمى ھون قو ۇب. ەتتىقااليمىقانلىشىپ ك
چىقىااپ   ەھنىسااىگەتاارى  س ەڭرىقااۇتت ۇشاارئالدىاادا قوغ ۋەزىايەت ۇشااۇنداقم. تىاردىئىت
 .قىلدى ەئىگ ۇرسىتىگەپ ۇرۇلۇشب ۇنالرنىھ

-7 ەڭرىقۇتنىااڭت ۈمەنتاا ۇپ بولاا ۇشااانئىساامى جىخ ەساالىئ ەڭرىقۇتنىااڭت قوغۇشااار
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 ۆڭەكئاقساا ەبىقىاادىكىت ۇقىرىياا ۇئاا. ئااوغلى ئىاادى ەڭرىقۇتنىااڭت ۈرۇچانچۇشاا ەۋالدى ئ
ئىچىادىكى  ۇرۇھىگ ۆكۈمرانالرئالىي ھ ەڭئ ۇنالرنىڭھ ۇپ چىققان بول ېلىپىسىدىن كئائىل

 ېايىن ك ۆلگەنادىنئ ەڭرىقۇتت ۈرۇچانچۇش ىلىي-60 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب. ئىدى ەنىاش
 ەڭرىقۇتلااۇقت ڭئاتىسااىنى ۇئاا ەنئاساساا ەقىلىااش قائىدىسااىگ ۋارىساالىق ەڭرىقۇتلۇقىقااات

 ۇقلاۇقھوق ەڭرىقۇتنىاڭت ۈرۇچانچۇشا ۇكىھاالب. ئىادى ېرەكقىلىشى ك ۋارىسلىق ۇقىغاھوق
 ۇرۇقئا يىساىقا ەرھ ەۋەتىاپئ ەمقايىساى جايالرغاا ئااد ەرھ ۋىياننان شىن ۇسۇرن ۋەزىرى

قاااارار  ەسلىھەتلىشاااىپم ۋارىساااىنى ەڭرىقۇتنىاااڭچاقىرىاااپ  ت ېڭەشاااكەئاقسااااقاللىرىنى ك
ئىنىساى ساوم قاوم  ئاالچى ۈەنچاۇج -ئايالى ەڭرىقۇتنىڭت ۈرۇچانچۇقىلماقچى بولغاندا  ش

بواللمىغاان  ېلىپك ېخىت ڭئاقساقاللىرىنى ۇرۇقئ ەسلىھەتلىشىپ م ەنبىل ۇرۇنچىجورچى د
 ۇياانجۇتئ ۇغتااننىقاوم بىلىاك ناان ت ڭئاشىنىساى ئاو ۆزنىڭئ لىنىپ پايدى ۇرسىتىدىنپ
بولغاچقااا  ەبىئەتلىااكت ۋۇزئىنتااايىن يااا ەڭرىقااۇتت ۇيااانجۇتئ. قىلىااپ تىكلىاادى ەڭرىقااۇتت

 ەڭرىقۇتنىاڭت ۈرۇچانچۇشا ەمھ ەتتىئىشال ەتىۋارالپئ ۇرۇنچىنىد ۆلتۈرۋېتىپ ئ ىۋىياننشىن
 ۆزنىاڭئورنىغاا ئ ۇالرنىاڭئ ۇرۇپ ىسىدىن قالادۋەزىپ ېقىنلىرىنىي ۋەئىنىسى  ەرزەنتلىرى پ
 ېقىلغااانق ەتاكەچ ۋەقىاللمىغاان  ۋارىسالىق ەناتىكەت. ئىنىلىرىناى قويادى ۋە ەرزەنتلىارىپ

پانااھلىق  ېنىغااي ۇجانمۇنىاڭئ ېيناتىساىق ەرىپىادىكىسوم ت ڭۇنالرنىئامالسىز ھ ۇشانجىخ
 .بولدى ەجبۇرم ېتىشكەك ەپتىل

بولغاانلىقتىن   ەۋالدىئ ەڭرىقاۇتت ەمبولغاانلىقى ھ ەتلىاكناھايىتى قابىلىي جىخۇشان
 ەرەپتىكاىساوم ت ەنىالي ۇ بارغان بولسىم ېچىپق ۈپىتىدەس ۈچىسوم پاناھلىق تىلگ ەرچەگ
 ەڭرىقاۇتت ۇياانجۇتئ ۇكى ھاالب. ېرىشاتىقوغدىشاىغا ئ ۋە ۆرمىتىھ ۆڭەكلىرىنىڭئاقس ۇنھ

قارشاىلىقىنى  ۋەناارازىلىقى  ەلقنىاڭن ۆلتۈرگەنلىكتىن ئ ەمئاد قانقىلىپ قااليمى ۋانلىقزورا
 .قوزغىدى

 ۇرساەتتىنپ ۇجاانمۇئ ۆڭەكلەرئاقسا ەرەپتىكاىيىلاى ساوم ت-58 ۇرۇنقىبا مىالدىيىدىن
 ەرەپتىكاىئارقىادىنال ساوم ت ەپ قىلىاپ تىكال رىقاۇتەڭت ۇشارقوغ ۇشاننىپايدىلىنىپ جىخ

ئىچكااى  ەڭرىقااۇتت ۇيااانجۇتئ. قىلاادى ۇجااۇمھ ەڭرىقۇتقااات ۇيااانجۇتئ ەنبىاال ەشااكەرلەرل
 ېرشاامىگەنلىكىئ ەمگەيااارد ەھەتااتەتاشااقى ج ىقى قالغااانل ەزىرىاادىنن ەلىقنىااڭن ەھەتااتەج
 ۇشاارقوغ ۈتاۈنلەيپ ۋمىقاو ۇنىاڭئ ۆلتۇرۈۋالدى ئ ۆزىنىئ ۆرسىتەلمەيقارشىلىق ك ۇچۇن ئ
 ېاايىنك ەڭگەناادىني ەڭرىقااۇتنىت ۇيااانجۇتئ ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ. بولاادى ەمئ ەڭرىقۇتقااات
 ەرتىاپكەت يەرلەرناىقاراشالىق  ۋاساتەبى ەڭرىقۇتقاات ېرىاپ ئوردىساىغا قايتىاپ ب ەڭرىقۇتت
 ەسالىگەئ ۈرئەتتەسا ېازت ەپچىقىرىشانىئىشل ۇقىمالشاتۇرۇپقايساى جاايالرنى م ەرھ ېلىپ س
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 ېيىااانالئايااادىن ك ەچاااچەبىااار ن ۇچاااۇن ئ ۇقىمالشاااتۇرۇشم ەتنىھااااكىمىي ۋە ەلتاااۈرۈشك
. قىلادى ۇيرۇققايتىشاقا با ەرلىارىگەي ەسلىدىكىئ ۆڭەكلەرنىقىسقارتىپ  ئاقس ۇنالرنىقوش

قوم بىلىك  ڭئو ۇنچىبارغان دور ېچىپق ېنىغاي ڭقوم بىلىك ناننى ڭئو غداچا ۇب ېكىن ل
قىلىاپ  ەڭرىقاۇتت ۇغباتىساخان بوشاتاننى تا ئىنىساى ۇيانجۇتنىاڭبىرلىشىپ ئ ەننان بىل

 ېڭىلىاپي ەڭرىقاۇتت ۇشارقوغ. قىلدى ۇجۇمھ ەڭرىقۇتقات ۇشارتارتىپ قوغ ۇنقوش ەپ تىكل
 ەرقشا ۇيرۇپ ئوردىسىنى ساقالشاقا با تەڭرىقۇتئىككى ئوغلىنى  ەڭرىقۇتت ۇغت. ېكىندىچ
 ۇغتا ەمماا ئ. ىۆردكا ۇداپىئەما ەڭرىقاۇتتىنت ۇشاارقوغ ۇرغاۇزۇپت ۇنقوشا ۇرغۇنن ەرەپتەت
 ۈچاۈن ئ ۆلتاۈرگەنلىكىئ ەمپاساتقا ئىشىنىپ ئااد-ەئىقتىدارسىز بولغانلىقى  پىتن ەڭرىقۇتت
 ەڭرىقاۇتت ئاۆزلىرىنى ەنبىال ە ب-ە ب ۆرۈپ ئا ۈزيا ۇنىڭادىنئ ۆڭەكلەرقايسى ئاقس ەرھ
بااش  ەڭرىقاۇتت ۈجەئ ۋە ەڭرىقۇتت ەلىچ ەرقتەش ەڭرىقۇت ت ۇزئوغ ەربتەغ. ئاتاشتى ەپد
 ەشب»تارىختاا  ۇلۇپقوشا ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ ۋە ەڭرىقاۇتت ۇغتا ۇالرچىقىپ  ئا ۆتۈرۈپك
(. يىلااى-57 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)ئاتالاادى  ەپد« تالىشىشااى ەتھاااكىمىي ەڭرىقۇتنىااڭت
 ۇپ بولا ەمئ ۇپبولا ەغلاۇپيااكى م ەريانىاداقىلىاش ج ۇرۇشقااليىمقان ئا ۇتقەڭرىت ەشب

. بولاادى ەنساۇپم ەڭرىقۇتقاات ۇشااارقوغ ەلىابەئاانىرى غ ەڭئ ۈرۈۋېلىااپ ئولت ۆزىنىيااكى ئا
 ۇ  با ېكىنلا. ەلادىقايتىپ ك ەنەئوردىسىغا ي ەڭرىقۇتت ەڭرىقۇتت ۇشارقوغ ەنبىل ۇنىڭش
 ەچااچەن ەقەتئازىيىااپ  پ ەرىجىاادەزور د ەئاھااال ۈپەيلىاادىنت ۇرۇشقااليىمقااان ئاا ېتىمقااىق
ئونادىن  ۋىالرنىاڭچار ۆلاۈپ ئ ۇرۇشاتائ ەمئااد ۇقئارت ۈمەندىنبىر ت. قالدى ەمالئاد ۈمەنت

 ەۋەجئ ۇالڭچىلىااقب ېلىااپ ئاچارچىلىقتااا ق ەلااقن ۇچراپ زىيانغااا ئاا ۇزىتوققاا-ەككىزساا
 قااليمىقااانچىلىقتىنقالغااانلىقتىن  ۈنگەكاا ە ئىنتااايىن ت ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ[. 43]ئالاادى

 ۇغتا ەردىانچاغادا ئويلىمىغاان ي ۇبا ەمماابولدى  ئ ڭشىماقچىئو ۋەزىيەتنى ېغىرئ ېيىنكىك
 ەپد ەڭرىقااۇتت ۇنجىاانر ۆزىنىئاا ەربااتەنااان غ ۈشااۈنئىنىسااى ش ەۋرەبىاار ن ۇتنىااڭەڭرىقت

 ۆزىنىئا ەرقتەشا ۇتىئۇشامۇئاكىسى سوم قوم بىلىك نان ق ەڭرىقۇتنىڭت ۇشارئاتىدى  قوغ
 ۇزۇنئارىاادىن ئاا( يىلااى-56 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا. )ئاتىاادى ەپد تەڭرىقااۇت ۇتىئااۇشق
 ۇنلىرىنىقوشا ۇنىاڭقىلىاپ  ئ ۇجاۇمھ ارغاۇشاقوغ ۆلتاۈرۈپ ئ ۇنجىنناىر ۇتىئۇشق ۆتمەيئ
 .ۋالدىئوردىسىنى ئىگىل ەڭرىقۇتقىلىپ ت ەغلۇپم

ئالدىادا  ەھاۋامئ ۋە ۋەزىيەت ۇنداقب. بولدى ەجبۇرم ېچىشقاق ېتىمبىر ق ەنەي قوغۇشار
 ەركىزىااايم ۇاللىساااىس ەنن ۇپ بولااا ەمئ ەھااااكىمىيىتىگ ەركىزىااايم ۇاللىساااىس ەنن ۇئااا

 ۋەيااردىمى  ۇاللىساىنىڭس ەنقىلىاپ  ن ۇباۇمق ەرلىكىناىەھبر ۇتااشبىار ت ڭھاكىمىيتىنى
 ەساالىگەئ ۋەساااقالپ  ۆكااۈمرانلىقىنىھ ۈزلەنگەنا يااۋاللىققاازا ۆزىنىااڭئ ەنقوللىشااى بىاال
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 ۇنالرنىھاا ەلتااۈرۈپ ك ەرايااونىنى بىاارلىكك ۇنالرتىنچىتىااپ ھاا ۇتىئۇشاانىق ەلتااۈرۈپ ك
 .ەلدىئويىغا ك ۇتقۇزۇشق ۋەزىيەتتىن ەتەرلىكن

~ 209 ۇرۇنقىمىالدىيادىن با) ەريانىادايىام ج150باشاالپ  ڭرىقاۇتتىنەت ۇرباات ھۇنالر
شااىمالىدىكى –ۇبىيەنااج ۆللۈكنىااڭچ ڭچااو ۈرۈپ ساا ەلتەنەتشااىمالىدا ساا( يىلااالر-56
 ەركەئ ەڭرىنىاڭت» ۆزلىرىنىئا ەلگەنلىكاتىن قىلىپ ك ۆكۈمرانلىقھ ەتلەرگەمىلل ەرقايىسىھ

ئارىادا . ۇرغانىادىت ېپىشاىپت ۇتپا ەنبىال ىتىھااكىمىي ۇاللىساىس ەنن ېيىشىپد« ئوغلى
يىلااى  ەرھ ېرىااپ ب ەلىكىلىرىنااىم ۇاللىسااىس ەنن ەقەتپ ۇ بولغااان بولسااىم ۇدىلىشااىشق

 ېگرىغااھالادا چ ۋاقىتلىاق ۇرغااچىقىال ت ېرىاپب ەۋەتىاپئ ېچەككا-كىمخاپ  كىايىم-شايى
قااتتىق  ەھەتتىكاىج ەرباىھ ۇاللىساىنىڭس ەنن ېايىنك. سالمىغان ئىادى ەندىچىلىكپاراك

 ەنن ۇ ئويلىغااان بولىساام ۇدىلىشىشاانىق ۆچااۈپچ ۇلاادارلىرىق ۇنھاا ەنبىاال ەربىسااىز
 – ۈچكا ەڭرىقاۇتت ۇشاارچاغادا قوغ ۇبا. ەلتۇرمىگەنىادىنىيالىغاا ك ېقىنىشنىب ۇاللىسىگەس

 ەۋەتىاپقىستىشاى ئارقىساىدا ئاوغلىنى بارىمتايلىققاا ئ ۋەزىيەتنىڭ ەتكەچكە ك ۇرىدىنماغد
. قىلمااقچى بولادى ۇمقوبا ەھبەرلىكىنىر ۇتاشر تبى ەركەزنىڭپ  مۇتون ەپقارام د ۆزىنىئ
 ەتتىكىئااد ەرگىزمۇھ ۆزگىرىشئ ۇپت ۇنداقب ۇناسىۋەتتىكىبولغان م ەنبىل ۇاللىسىس ەنن

ئاورنىغىالر  ۋە ۇزىسىياساىي نوپا ۆكۈمرانالرنىاڭقااتالم ھ ۇقىرىيا ۇبا. ئىادى ەمە ئىش ئ
 ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ ا ۇڭشا. ئىادى ۇناساىۋەتلىكم ەنپەئەتىگىماۇم ەنەقالمااي  ي ېتىلىپچ
 ڭئاقسااقاللىرىنى ۇرۇقئا ەسىلىنىم ېگەند« يوق-ېرەكمۇك ۇشبول ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن»

 ۇرۇھئىككاى گا ەتئىباار ۇرغاۇچىالردىنقارشاى ت ۋە ۇچىالرقويغاندا قوللىغ ېڭىشىگەئالىي ك
: ۇرغۇچىالرت ارشىق. «قىلىشتى ۇنازىرەم-ە ب ۇزۇنناھايىتى ئ ۋەزىرلەر» ېلىپ بارلىققا ك

 ېمەنا. ۆرۈلىادۇك ە پ ۇققوللا ەتىۋارلىنىاپ ئ ۈچلۈكلۈكك ەزەلدىنئ ەئادىتىد ۇنالرنىڭھ»
 ەمئ ۇاللىسااااىگەس ەنن ۇزۇپ باااا ۈزۈملىرىنىتاااا– ەقائىااااد ەجاااادادلىرىمىزنىڭئ ۈچااااۈنئ

داغ  ەنىگەشاا ەڭرىقۇتالرنىااڭت ەۋىرلەردىكااىد ۆتكەنقىلىساااق ئاا ۇنااداقئ ۇدەكمىزببولغاا
 ۋمالرنىياات قاو ەنبىال ېرىشاكىنىمىزئ ەمىانلىككەئ قىلىاپ ۇناداققب بۇقويماماد ەككۈزۈپت

ھاازىر »: ۇچىالرسوم ئىجىز ناان باشاچىلىقىدىكى قوللىغا ېيىشەسە د «ۇرىمىزقانداق باشق
 ۇنىڭغاائ ەممىساىھ ەگلىكلەرنىڭب ۇرتتىكىي ەربىيغ ۋە ۇيسۇنالرئ ۈچلۈك ك ۇاللىسىس ەنن
 ۇنالرھاا ۇيااانب( ىلااالري-96~101 ۇرۇنقىمىالدىاادىن باا) ەڭرىقااۇتتىنت ەتقااۇچ. ېقىناادىب
 ۇناداقب ەمساە ئ ۇمكىنم ېلىشىك ەسلىگەئ ەماللىققاد ەتتى ئاجىزلىشىپ ك ۈنىگەك-ۈندىنك
 ېقىنسااقب ۇاللىساىگەس ەنتاپالماايمىز  ن ەمىنلىاكئ ۈنمۇبىر ك ەنقىلغىنىمىز بىل ەرسالىقت

 .ېيىشتىد[ 44]«ۇھاالك بولىد ۆلەتد ېقىنمىساقب ەگەرئامان ياشايمىز  ئ-تىنب
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 ۇاللىساىس ەنن ەنۇبتااج ۆتۈرگەن باش ك ۇتئۇشچاغدا شىمالدا ق ەينىئ لەنكى ۋەھا
ناھاايىتى  ەھاۋامئ ۆلۈنگەن ب ەللەرمۇئ ېقىندىب ەرقتىكىش-ەرتغ ۇرغان ت ېلىپس ەھدىتت

بولمىساااا ئىككاااى  ەمئ ۇاللىساااىگەس ەنن ەڭرىقاااۇتت ۇشاااارقوغ ەگەربولغاچقاااا  ئ ەنروشااا
 ەۋپىااادىنن ۇچراشئااا ۇجۇمغااااھ( ىنىساااىدۇاللس ەنن ەنبىااال ۇتىئاااۇشق) ەرەپاااتىنت

 ەنبولساااا  ن ەمئ ۇاللىساااىگەس ەنن ەنبىااال ەشەببۇساااكارلىقت ۋاداناااا. سااااقلىنالمايتتى
قارشىلىشاىپ   ەنبىال ۇتىئاۇشپايدىلىنىپ ق ۈچىدىنك ڭھاكىمىيىتىنى ەركىزىيم ۇاللىسىس
 ۋە ۇتماەڭرىقۇت ۇشاارقوغ ەتئىباار ۇتئۇشاتىنق ېلىاپك ەنەي. ەلتۈرەلەيتتىك ەسلىگەئ ۆزنىئ
 ۇشااارقوغ ۇرىۋاتقاچقااا شااىمالىدا ت ۆللۈكنىااڭچ ۈچبولغااان كاا ۈشاامەند ۇاللىسااىگىمۇس ەنن
 ۇئ ۇڭا ش. ئىدى ۆلچەرلىگەنقارىشى ئالدىغانلىقىنى م ۆزىنىئ ۇاللىسىنىڭس ەنن ەڭرىقۇتت
 ەنن ېرىپ ب ەنۇبقاباشالپ ج ۋمىنىپىكىرىنى قولالپ قو ڭئانىرىدا سوم ئىجىز ناننى ەڭئ
 ېاايىنك-يىلااى ئىلگىاارى-53 ۇرۇنقىمىالدىياادىن باا ەمھ ېقىنالشااتىغا يرىسااىېگچ ۇاللىسااىس

 ەنئىنىساى ساوم قاوم بىلىاك نااننى ن ۋە ۇلقۇتاانقوم بىلىك نان ج ڭئوغلى ئو ۇپبول
ئىنكاساىنى بىلىاپ  ۋەپوزىتسىيىساى  ۇاللىسىنىڭس ەنئارقىلىق ن ۇب ەۋەتىپ ئ ۇاللىسىگەس

 ۇئا ېايىن ك ەندىنبىلگ ەمىمىيىتىنىسلىش ېقارىشى ئ ۇاللىسىنىڭس ەنن. باقماقچى بولدى
 ەنپادىشاھى بىل ۇاللىسىس ەنن ۆزىئ ېيىدائ-1 ەتىيازنىڭيىلى ئ-51 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب

 ەمئ ەتكەھاااكىمي ەركىزىاايم ۆزىنىااڭھالاادا ئ ەنئىلگىاارىلىگ ەنىمااۇي ېرىااپ ب ۆرۈشااكىلىك
 .ئىپادىلىدى ۆرمىتىنىبولغان ھ ۆكۈمرانىغاھ ەنن ۋە ەمىمىيىتىس ۇشبول

. ئىنتايىن قىزغىن قارشاى ئالادى ۇشىنىبول ەمئ ەڭرىقۇتنىڭت ۇشارقوغ ۇاللىسىس نەن
قارىغااان   ەپد ە ت ەكب ۇندۇرۇشبويساا ۇنالرنىھاا ەزەلاادىنئ ۇاللىسااىس ەنن ۈنكى چاا
 ەناادىچىلىكشاىمالغا پاراك ۇنالرھا ەھدىلىشاىپ ئ ەنبىال ۇنالرباشاالپ ھا ۋدىادىنگا ۇڭاشا

باشاالپ  ەۋرىادىند ۋۇدى. ەتمىگەنىدىرام ئىشالقاو ۇالرغاائ ەنبىال ەڭگىللىكسالمىسىال  ي
. ۆلىگەنىادىت ەدەمزور ب ۈچاۈنئ ۇنىاڭب ۇ قىلىنغاان بولساىم ۇرۇشاىئ ۇداپىئەما ەلبىلىكغ
 ۆزلۈكىاادىنئ ۇشااارنىڭقوغ ۈپەيلىاادىنئىچكااى مالىمااانچىلىقى ت ۇنالرنىااڭھ ەماادىلىكتەئ
 ېلىااپك ەنەي. ئىااش ئىاادى ۇشاااللىنارلىقن ەلااۋەتتەئ ېلىشااىئوردىسااىغا ك ەنن ېقىنىااپ ب
 ۇاللىساىنىڭس ەنن ەكالەشچ ۇتىئۇشانىئاارقىلىق ق ۇشاارشىمالدا بولغاچقا  قوغ ۇتىئۇشق

قارشااى  ەڭرىقااۇتنىت ۇاللىسااىس ەنن. سىياسااىتى ئىاادى ۈپشااىمالىنى تىنجىتىشااتىكى تاا
 ۈچۈن ئاۇئ ۆرۈشكا ۇداپىئەما ۇنىڭادىنئ ەبىلال ەنبىل ۇنىڭش ۈرۈش ئالىدىغانلىقىنى بىلد

 ۋۇياۈەنقىلىاپ  ەلچاىئ ەنساۇ م ڭنىچاا ەنن ۇنىئاتلىقالر سانغ-ۋاھار ۋۋامئا ېلىشتىنك
 ۋە ڭجۈن بېيدىشااا ې شااىخ ۇفاڭ ساا ۋۇيااۈەن  ەمھ ەۋەتتااىئ ېلىشااقاقارشااى ئ ۇلىغاااقور
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 ۇنالشااتۇرۇپئور ەسااكەرلەنىبولغااان يااوم بويىغااا ئ ڭئەنگىچەئايماقلىرىاادىن چااا ېڭشااىياڭف
 ۇنىاڭئ ۆتكاۈزۈپ ئ ۇراساىمم لىاكەنتەنىت ەنەي ەلگەنادەك ۇئا. قىلدى ۋۇللىرىقارا ۆرمەتھ

پادىشاااھى  ەنن ۇئاا. قىلاادى ۇقىرىئورنىاادىن ياا ۆرىلەرنىااڭت-ەگب ەرقايىسااىئااورنىنى ھ
 ۇناادىنئالت ۇنىڭغااائ. ئاتاااپ  نااامىنى ئاتىمىاادى دەپ«ەئىيااانىڭىزئ» ۆزىنىئاا ۆرشۈشااتەك

 ۇنىااڭئىنئااام قىلىنىااپ  ئ ېغااىب ۆھااۈرم ېشااىمي ۋە «ۆھااۈرىم ەڭرىقااۇتت ۇنھاا»ياسااالغان 
 ۇنىيقاان ەنبىال ۇنىاڭب. قىلىنادى ېتىاراپئ ەنلىكىناىئىك ەھبىارىئاالىي ر ەڭئ ڭىۇنالرنھ
 ەنبىال ۇنىڭشا ەنادى تىل ۇناساىۋىتىم ۇقرالىاقپ-پادىشااھ( ۇيازماا بولمىساىم) ەھەتتىنج

 ەنن ەنھاااكىمىيىتى بىاال ەرلىااكي ۇنالرنىااڭھ -ھاااكىمىيىتى ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ ەبىلاال
 ۇنىڭدىنب[. 45]ەندىتىكل ۇىق سىياسىي ئورنىمدىلېقىنب ڭھاكىميىتىنى ەركىزىيم ۇاللىسىس

تاون   ەمەر ك ەناىي ۋغىالرنى ساو ەتلىكزور مىقدارىدىكى قىمم ەنەي ۇاللىسىس ەنباشقا ن
قاتاارلىقالرنى  ۋارتاا -كىمخاپ ۈمۈش ك -ۇنئات  ئالت-ۋائوقيا  يالمان  ھار ەنجەر يان ن

ئااجىز  ۈچىنىاڭك ۆزنىاڭئ غاداشاىمالغا قايتىادىغان چا ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ. قىلدى ۋغاسو
 ەنساىرەپ قىلىشاىدىن ئ ۇجۇمپايدىلىنىپ ھ ۇرسەتتىنپ ۇتىئۇشنىڭئويالپ  ق ەنلىكىنىئىك
 ۈرۈشسااداقتىنى بىلاد ۆزئا ەمتاايىنىش ھ ۈچىگەكا ۆكۈمىتنىاڭھ ەركىزىيم ۇاللىسىس ەنن
 ەربىايغ ەھىرىنىڭشا ۋتۇھاازىرقى باا) ۇلىاداقور ۇاڭلياۇئىلتىماا  قىلىاپ گ ۆزىئ ۈچۈن ئ
 ۇاللىسااااىنىڭس ەنن ەيىااااتلەردەقىلىااااپ  جىااااددىي پ ەلەپت ۇرۇشاااانىت( ىااااداۇبنەج
 ۇاللىساىمۇس ەنن. ۈرىدىقوغدايدىغانلىقىنى بىلد ەھىرىنىقىلىش ش ۇبۇمق ەسلىمچىلەرنىت
 ۇڭجا ۇڭد ۆرىسىت ۋچاڭقىلىپ گا ۇبۇمق ەلىپىنىت ۇنىڭئ ۈچۈن ئ ەكلەشئوبدان چ ۇنىئ

 ۇجىلا ڭنىڭساوفا ۇنىباشالپ ئ ۇنقوش قالرغارلىقاتا ڭچا ەنن ۇنىئاتلىقالر سانغ-ۋاھار ۋە
قوغاداپ ( ەربىادەغ ۇنىنىڭئارقاا نوشا ڭجىنكاا ۇڭغۇلادىكىھازىرقى ئىچكى م) ۇرۇلىغىچەق
 ەڭرىقۇتقاااات ۇنالشاااتۇرۇپساااىرتىغا ئور ۇرۇلنىاااڭق ۇنالرنىقوشااا ەمھ ۇشااانىقوي ۇزۇتاااۇپئ

 پچىقىرىشانىڭشلەئىجتىماائىي ئى ۇنالرنىاڭھ ەنەي. ۇيرىدىب ۇرۇشنىباشت ۇنمىغانالرنىبويس
 ېاايىنك-قالغااانلىقىنى بىلىاپ  ئىلگىاارى ڭاچلىقتاايالى-ئاااچ ەلقنىاڭبولغااانلىقى  ن ۋەياران

 [.46.]ۇتۇلدۇردىقىيىنچىلىقتىن ق ېرىپب ەتكۈزۈپپاتمان ئاشلىق ي ڭمى 34 ۇپبول
 ەنن ەمبولغاانلىقى ھ ەمئ ۇاللىساىگەس ەنن ەڭرىقۇتنىڭت ۇشارقوغ ۇتئۇشچاغدا ق بۇ

 ەنن ەڭرىقۇتنىاڭت ۇشاارقوغ ۆرۈپ قوللىغاانلىقىنى كا ەنبىال ۈچر كازو ۇنىئ ۇاللىسىنىڭس
 ۇاللىسااىگەس ەنن ۇمااۇئ ۇڭاقىلىشااىدىن قااورقتى  شاا ۇجااۇمبىرلىشااىپ ھ ەنبىاال ۇاللىسااىس
  ئاوغلىنى (يىلاالردا-51～50ۇرۇنقىمىالدىيادىن با)قىلىاپ  ەقدىمت ۋغاسو ەۋەتىپئ ەلچىئ

 ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ ۇاللىسااىس ەنن. ۈرىاادىدوسااتانىلىقىنى بىلد ەۋەتىااپبارىمتايلىققااا ئ
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 ەرھ ەلكاىب ۆزلىمەي كا ېلىشانىپايادا ئ ۇردىنئوتتا ەتەننىزاسىغا نىساب ۇتئۇشنىڭق ەنبىل
 ۇڭابولاادى  شاا ەقىلىااش پوزىتسىيىسااىد ۇبااۇمق ەنقورساااقلىق بىاال ەڭئىككىلىسااىنى ك

 ېقىناادىني ەرىكىااتىگەھ ۇتئۇشاانىڭق ۇشااارقوغ. ۈتۋالاادىكاتتااا ك ەلچىسااىنىمۇئ ۇتئۇشاانىڭق
 ەۋەتىپئ ەلچىئ ۇاللىسىگەس ەنيىلى ن-50 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب ۇئ. ۇردىقىلىپ ت ەتقدىق
 ۆزىئا ەنساەنش( يىلاى-49 ۇرۇنقىمىالدىيادىن با)يىلاى  ېيىنكاىك. قىلدى ەقدىمت ۋغاسو

. بولاادى ۈچەيتمەكچىكاا ۇناسااىۋەتنىبولغااان م ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنن ېرىااپئوردىغااا ب
 ەنئاساسا ەلىاپىگەت ەڭرىقۇتنىاڭت ۇشاارقوغ لىساىۇالس ەنيىلى ن-48 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب

 ۇنىاڭئ ەنەيىلاى ي-43 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با. قىلدى ەمپاتمان ئاشلىق يارد ڭمى 20 ەنەي
 ەنبىال ەڭرىقاۇتت ۇغۇشاارق. قىلادى ەتساۇنئوردىساىغا قايتىشاىقا ر ەڭرىقۇتشىمالدىكى ت

بولغاچقاااا   ەمۇسااتەھكم ۋە ەئااانىر دوساااتان -باشاااتىن ۇناسااىۋىتىم ۇاللىسااىنىڭس ەنن
 .تاپالمىدى ۇچۇقي ۇزغۇدەكب ۇتىئۇشق

ئااجىز   ۈچىك ەربىيبولدى  ھ ەسلىمت ۇاللىسىگەس ەنن ۇغۇشارق ەسلەپتەد قۇتىئۇش
 ەرەپت ڭئااو ۇنىااڭتارتىااپ ئ ۇنقوشاا ەربااكەئااويالپ  غ ەپد ېلەلمەياادۇشااىمالغا قايتىااپ ك

 ۇشاارچىك ئىنىسى قوغكى ەڭرىقۇتنىڭت ۇغچاغدا ت ۇش. بولغانىدى ۋالماقچىئىگىلى ېمىنىنىز
 ەملىرىنىئاااد ڭئىككااى ئاكىسااىنى ېرىااپب ەرەپااكەت وڭ  ئاا[47]ۆرۈپئاا ۈزياا ەڭرىقااۇتتىنت

 .ۋالدىئاتى ەپد ەڭرىقۇتئىلىم ت ۆزىنىئ ېۋېلىپيىغ
 ەساكىرىنىئ ۇقئاارت ڭادىنمى 50 ۆلتاۈرۈپ ئ ۇنىقىلىاپ ئا ۇجاۇمھ ۇنىڭغاائ قۇتىئۇش

 ەمئاشاالىق يااارد ۋە ەسااكەرئ ۇتقاااەڭرىقت ۇغۇشااارق ۇاللىسااىنىڭس ەنن ېاايىنك. ۇشااۇۋالدىق
 ۇنالرنىھاا ۆزىنىااڭئ ەمقالاادى ھ ۇرۇپتاا ېمىنىااداز ەرەپت ڭئااو ڭالپ ئااا ېرىۋاتقااانلىقىنىب

 ۇيساۇنالرغائ ۆچاۈپك ەرباكەغ ېتىپ ي ۆزىك ىغانلىقىغائاجىزلىق قىلد ەلتۈرۈشكەك ەبىرلىكك
 ۇجۇتقاائ ۈنبېگىكىچىاك كا ۇيساۇنالرنىڭبىرلىشىشانى ئاويالپ ئ ەنبىل ۇالرئ ېقىنىلىشىپ ي
 ەلچىساىنىئ ۇنىاڭئ ۇجاۇتئ ەنبىلاگ ۈرگەنلىكىنىيا ېچىاپق ۇتىئۇشانىڭق. ەۋەتتىئ ەلچىئ
 ڭمىاا ەككىزرىااپ  سااېب ەۋەتىااپئ ۇقچىبېگىگەقااور ۇرتياا ەربىاايكاللىسااىنى غ ۆلتااۈرۈپ ئ
. ۋالادىكىرى ەتكەقىياپ ەكچىقىرىپ  يالغاندىن چىچىنى قارشى ئالماقچى بولغاند ەۋەندازچ
ئارقىادىنال شاىمالغا . قىلادى ەغلاۈپم ۇنىئا ېلىاپ ق ېزىپس تىنىۇيقەسس ۇنىڭئ ۇتىئۇشق
 ېڭىاپ   قىرغىزالرنى ي[48(]ڭلىڭالرنىدى ەربىيغ) ڭلىڭالرنىدى ۇزالرنى قىلىپ ئوغ ۇجۇمھ
 ۇردى قا ەناتپايت ېرىادەقىرغىازالر ي ۇۋېلىپ قوشا ۆزىگەئا ەرلىرىناىي ەتنىاڭمىلل ۇچئ ۇب
 .ۈچەيدىك ېلىالن ۈچىمۇك

قااراپ   ەپيىراقتاا د ۇاللىساىدىنس ەنن ېرىناىي ۇرغاانت نىاڭۆزىئ ۇتىئۇشق كېيىن 
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 ۇپ قوللىمىغانلىقىادىن ناارازى بولا ۆزىنىقولالپ ئ ەڭرىقۇتنىت ۇشارقوغ ۇاللىسىنىڭس ەنن
بارىمتايلىقتاااا  ەمھ ەتلىااادىقاتاااارلىقالرنى ھاقار ەيشاااىن ڭجاااا ەلچىساااىئ ۇاللىساااىس ەنن
 ەلاگەنك ۇيۇشاقاق ەكېلىاپ  ئوغلىنى ئقىلىپ ەلەپت ېرىشىنىب ۇرۇپئوغلىنى قايت ۇرۋاتقانت
قويغاانلىقىنى  ېگىپچىشىغا ت ۇاللىسىنىڭس ەنن ۆزىنىڭئارقىدىن ئ. ۆلتۈرۈۋەتتىئ ۇجىنىگ

 ۇجااۇمھ ۇنىااڭئ ڭالپ ئااا ەتكەنلىكىنااىك ۈچىيىااپك ەڭرىقۇتنىااڭت ۇشااارقوغ ەبىلىااپ ھ
ى ھااازىرق ەكااانگىي) انىناا ەكااانگىي. ەتتااىك ۆچااۈپيىراققااا ك ېخىمااۇت ۇپقىلىشااىدىن قورقاا

. ېڭىلگەنىاادىي ېااتىمق ۆپكاا ۇيسااۇنالردىنئىلگىاارى ئ( ەنۇبىااداج ەرقىيشاا ڭقازاقىسااتاننى
 ەرقىگەشا ەنىاڭكانگىي ۇنىئا ۇقاۇپ ئ ۇرگەنلىكىنىيا ېچىاپق ۇتىئۇشانىڭق ۇئا ەمدىلىكتەئ

 ېرىناىي ۇيساۇنالرنىڭچىقىرىاپ ئ ەساكەرئ ەبىرلىشىپ بىرلىكت ەنبىل ۇنىڭئ ۇرۇپ جايالشت
 ەۋەتىاپ ئ ەلچاىقىرغىزالرغا ئ ەرىزىدەغ ۇرۇشجايالشت ەرگەي ۇش ۇنىلىپ  ئاندىن ئۋېتارتى

 ۇپناھايىتى نوش بول ڭالپئا ۇنىب ۇتىئۇشق. ېيتتىئ ۇشنىقوي ەتكۈزۈپي ۇتىئۇشقاق ۇنىب
 ڭالپئاادىمى تاو ۆپكا ۈساتىدەيوم ئ ېكىنقىلدى  ل ۇرۇشي ەربكەباشالپ غ ەسكەرلىرىنىئ
نااانى قىزىنااى  ەكااانگىي. قالاادى ئااادىمى 3000ئاااران  ەلگەناادەك ەگەكااانگىي ۆلگەچكە ئاا
نانى  ەكانگىي. نانىغا ياتلىق قىلدى ەقىزىنى كانگىي ۇتىئۇشمۇياتلىق قىلدى  ق ۇتىئۇشقاق
 ەھادىتت ەلالەرگەئ ەتراپتىكاىتايىنىاپ ئ ۈچىگەك ۇنىڭئ ۆرمەتلەپ ناھايىتى ھ ۇتىئۇشنىق

 رىااپ ېب ەربەز ۇيسااۇنالرغاپاياادىلىنىپ ئ ۇنىدىنقوشاا ەنىااڭكانگىي ۇتىئااۇشسااالدى  ق
 ۆلتاۈرۈپ ئ ۇقراالرنىپ ېرىپ ب ېسىپب ەھىرىگىچەقىزىم قورغان ش ەنتىپايت ۇيسۇنالرنىڭئ

 ېتىنالمىغاچقاا پ ېرىشاكەب ەربەقوغالپ ز ۇيسۇنالرئ. ەتتىك ۇالپب ۈلۈكلەرنىم-مام ۋە ۋاچار
 ۇرۇنقىبا ىنمىالدىيىد ەنمىنەنت ۋاقىت ۇش. ئارىلىق بوش قالدى ەكچاقىرىمد ڭمى ەربتەغ

 ەكااانگىي ۆرەڭلەپ كاا ەلبىساىدىنغ ېاايىنقىلغاناادىن ك ەلىابەغ ۇتىئااۇشق. ئىاادىيىلاى -44
 ۆلتاۈرۈپئ ەگىلىرىناىب ەمقىزىناى ھ ڭنانىنىا ەكاانگىي ېيىنك ەمئىلمىدى ھ ۆزگەنانىنى ك

ھاشاارغا  ەلقناىن ەنەي. ۋەتتىتاشالى ەرياساىغاتاشاالپ تااال  د ېسىپقولىنى ك-ۇتياكى پ
ئىشاالىتىپ قورغاااننى ئىككااى يىلاادا  ەمنىئاااد 500 ۈنىكاا ەرھ دۇرۇپ قورغااان سااال ۇتااۇپت
ئولپااان  ەۋەتىااپئ ەلچااىئ ەلاالەرگەقاتااارلىق ئ ەرغااانەئائورىسااى  پ ەتراپتىكااىئ. ۈتتااۈردىپ

 ۇاللىساىس ەنن. ېتىنالمىادىپ ۇرماسلىققائولپاننى تاپش ۇالرئ. ۈشۈردىيارلىق چ ۇرۇشقاتاپش
 ڭقاتارلىقالرنىاا جىۇگاا ەۋەتىااپئ ەلچااىىم ئېااتق ۈچئاا ەگەكااانگىي ۇپبولاا ېاايىنك-ئىلگىاارى

 ۆزگەنااورالپ يااارلىقنى كاا ەلچىلەرنااىئ ۇتىئااۇشق ۇ قىلغااان بولسااىم ەلەپت ەسااىتىنىج
 ۋە ەنشاۇي ەنگ ېگاىب ېرىكچاىچ ۇرتتىكىي ەربىيغ ۇاللىسىنىڭس ەنن ۇنىڭدىنب. ئىلمىدى

 ۇشانىڭتىئۇق ەمماا ئ. ەزەپلەنادىقاتارلىقالر قااتتىق غ ڭتا ېنچ ەگب ېرىكچىچ ۇنباسارئور
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 ەگلىكلەرنىااڭب ۇرتتىكىياا ەربىاايئويلىشااىپ  غ ۈچىيىۋاتقااانلىقىنىك ۋاملىااقدا ۈچىنىااڭك
 ەربىيغ ۋە ەشكەرلەرل ېرىقچىقوشتىكى ت ەن بىل ۇنىڭش. پايدىالنماقچى بولدى ۇندىنقوش

 ەسااكەرئ ۇقئااارت ڭاادىنمى 40 ەمئىاايج ۇپبولاا ۇنلىرىدىنقوشاا ەگلىكنىااڭب 15 ۇرتتىكىياا
 ېشاىپپاامىردىن ئ ۇنقوشا ۆلەكبا ۈچئا پ ۆلاۈب ۆلەككەبا ەئاالت ۇننىقوشا ۈتاۈنپ. يىغىدى

 ۇنسااۇنئ ېڭىااپ م ەنشااىمالىي يااوم بىاال ۇنقوشاا ۆلەكباا ۈچئاا ڭاادى ئااارقىلىق ما ەرغااانەپ
 ېلىادىغانئون چاقىرىم ك ەچچەئوردىسىغا ن ۇتىئۇشنىڭق ۇالرئ. كىردى ەگەئارقىلىق كانگىي

ىلىاپ  ق ۇچىلىاپ ياوم باشالىغۇتۇۋېت ېگىناىبىار ب ەنىاڭكانگىي ۇرۇپ جايغا قارارگااھ قا
 ەنشاۇ ي ەنگ ېايىنك ۆتكەنادىنئ ۈنكا ەچاچەن. ۇقۇۋالادىئ ەھۋالىنىبارلىق ئ ۇتىئۇشنىڭق
 ۋە ەلادىك ېتىاپي ەرياساىغاتااال  د ېنىدىكىئوردىسى ي ۇتىئۇشنىڭقاتارلىقالر ق ڭتا ېنچ

-ۇغتا ېپىلىغاسا ەھەرشا ۇتىئۇشق. ۇردىجايغا قارارگاھ ق ېلىدىغانچاقىرىم ك ۈچئوردىغا ئ
ئاارا ئوقىياا  ۆزئ ەرەپئىككى ت. ۆردىك ۇداپىئەم ەقلەپت ەشكەرلەرنىل پ ەتىكل ەلەملەرنىئ
ئالچىلىرىادىن  ۋە ۇرنىغااب ۇتىئتشانىڭق. ئوقياا ئااتتى ۇئاالچىلىرىم ۇتىئۇشانىڭق ېتىشتى ئ

 ەكاانگىي ېلىنىادى ئ ەھەرشا ېچىادەك. ەگادىئاوقى ت ەشكەرلىرىنىڭل ەنن ەچچىسىگەبىرن
ئاوراپ  ېپىلنىسا ۆلۈناۈپب ۆلەككەبا ەچاچەن نئاو ەمئااد ۇقدىن ئاارتڭائاون مى ۇنىدىنقوش
 ېپىلىنىڭسا ەنبىال ۇشياور ڭتاا. بولمىادى ڭۇشالۇقئو ۇبولغان بولىسىم ەرمەكچىب ەميارد
 ەكاااانگىي ۆتاااۈرگىنىچەك ۇقاااانچ ەشاااكەرلىرىل ەنن ۆتۈرلاااۈپئاااوت ك ەرىپىااادىنت ۆتتااا
سااالدى   ەززىااگەل نىجاھااان-ەرساداسااى ي ۇمباااقد-قىلاادى  ناااغرا ۇجااۇمھ ەشااكەرلىرىگەل

 ېغىااركىااردى  ئ ۇرۇپباساات ەھەرگەشاا ەشااكەرلىرىل ەنن. ېكىناادىچ ۇنلىرىقوشاا ەانگىيكاا
. ېسىۋالدىكاللىسىنى ك ۇنىڭئ ۇشۈند ەگب ۋۇشچا. ۆلدىئ ەڭرىقۇتت ۇتىئۇشيارىالنغان ق

ئالغاان  ەئىچىاگ ۆزنانلىرىنى ئا ڭلىقئالچىسى  ئوغلى  دا ۇتىئۇشنىڭق ۇرۇشتائ ېتىمقىق ۇب
 ڭادىنمى ېلىنىاپ ئ ەساىرگەئ ەنئاد ۇقدىن ئارت 140 ۈرلۈپ ۆلتئ ەمئاد ۇقئارت ندى 1500
 ۇنىڭشا[. 49]يىلاى ئىادى-36 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ۋاقىت ۇب. قىلىندى ەمئ ەمئاد ۇقئارت
. ئاانىر يوقىتىلادى ۈچىكا ۈشمەنلىشاىدىغاند ەنبىال ۇاللىساىس ەنن ۇنالرنىاڭھ ەن بىل
يىللىااق  ەچااچەن 20النغان باشاا ەڭرىقااۇتتىنت ۇتجۇيااانئىچىكااى قىسااىمدىكى ئ ۇنالرنىااڭھ

يااردىمى ئاارقىلىق  ۋە ۈچىكا ڭھاكىميىتىنىا ەركىزىايم ۇاللىسىس ەنن ۋەزىيەتقااليمىقان 
يىلاادىن  100 ېلىشااىك ەقايتااا بىاارلىكك ۇنالرنىااڭھ ېاايىن ك ۇنىڭدىنشاا. ۇردىئانىرالشاات

(. ەتتااىك ىلىنىااپپارچ ەنەي ەساالىپىدەد ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەرقىيشاا) ۋامالشااتىدا ۇقئااارت
 ۇپ بولاا ەپوزىتسىيىسااىد ۈشمەنلىشااىشد ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنن ەڭرىقااۇتت ئااۇشۇتىق
. ھااالك قىلادى ۆزىنىئا-ۆزئا ۇرغاانلىقتىن ت ڭيولىدا چى ۆلۈنۈشب ەتتىنھاكىمىي ەركىزىيم
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 ۇسااىغائارز ەساالەپكىبولغاان چاغاادىكى د ەمئ ۇاللىسااىغاس ەنبولسااا ن ەڭرىقااۇتت ۇشاارقوغ
 .ىەتتي ەقسىتىگەم نىرىسادىق بولغاچقا ئا
. قااورقتى ەمھ. بولاادى ۇشااامن ەمھ ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ ۆلۈمىاادىنئ قۇتىئوشاانىڭ

ناااال   ەماادىنيوقىلىااپ غ ەقىبااىسىياسااىي ر ەنبىاال ۆلۈشااىئ ۇتىئۇشاانىڭق ۇشاااللىقىن
 ۇرىدىغانت ەكلەپچ ۇاللىسىنىس ەنن ەتئىبار ۇتىئۇشتىنق ۇشىبولغانلىقىدىن بولسا  قورق

 ۇزياالغ ۆزىئا ېرىۋاتقاانلىقى ب ېشاىپئ ڭنىىسىەيۋھ ۇاللىسىنىڭس ەنن ۇلۇپ يوق ۈچنىڭك
 ۋەتكەئاااقى ۇتىئۈشااتەكق ۇپقوياا ۆتكااۈزۈپناتااالىق ئ ېاايىنك ۈچااۈن ئاااجىز بولغااانلىقى ئ

 ۇاللىساااىگەس ەنھالااادا ن ەنئىلگىااارىلىگ ەنىماااۇي ۇئااا. ئىااادى ەنساااىرىگەنئ ېلىشاااتىنق
: ۇنۇپسا ەكتۇپم ۇئ ۇڭا ش. قىالاليتتى ەتلىككاپال ەتەرلىكىگەئاندىن بىخ ېقىنالشقاندىال ي

 ۇتىئاۇشق ېكىنلا ۇ بولساامم ەلاگەنقىلىاپ ك ۇدائىم ئاارز ۆرۈشۈشنىك ەننان بىل ەنم» 
ناان ئاالىيلىرىنى  ۇپ قىلىشىدىن قورقا ۇجۇمھ ۇيۇقسىزت ۇنىڭئ ۈچۈنبولغانلىقى ئ ەربتەغ

قىلغىلاى  ەتنان ئالىيلىرىنى زىياار ۇڭاش ۆلتۈرۈلدى ئ ۇتىئۇشھازىر ق. قىاللمىدىم ەتزىيار
ئوردىغاا  ۇئا ېيادائ-1 ەتىيازنىاڭيىلاى ئ-33 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با. ېادىد «ەنچىمبارماق
 ۇنجىتا ۇياانقىئوردىسىغا قايتقانادىن ب ەڭرىقۇتشىمالدىكى ت ۇنىڭئ ۇب) ەلدىك ەتكەزىيار

. بولدى ۇرۇنقىدەكئىنئامالر ب ۋە ۇسۇني– ەقىلغان قائىد ۇنىڭغائ( زىيارىتى ئىدى ېتىملىقق
 ەيىلىادىكىگ-1 ۇاڭلاۈڭن ەرسىلەرقاتارلىق ن ەرناقس دۇردۇن -ارۋتا ېچەك ك–كىيىم  ەمھ

 ەنن ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ ەزگىلىادەم ەتزىيار. قىلىندى ەقدىمت ۆپك ەسسەقارىغاندا بىر ھ
ناالياادىغانلىقىنى  ۈچەيتىشاانىك ەنىمااۇي ۇقنىدوسااتل ۋە ۇشاانىبول ۈيئوغااۇمك ۇاللىسااىگەس

 ەنەي) ڭنىچياا ڭرا «ەرزەنتاىپ ىاڭلىنيانشاى ئائى» ەرەمادىكىئارقا ھ ۈەندىي. ۈردىبىلد
ناھااايىتى  ۇنىڭاادىنب ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ. ياااتلىق قىلادى ۇنىڭغااائ( ۋجۈنبىار ئىساامى جااا

ئارقىادىنال . ەردىناامىنى ب« ئاالچى ۇچىقىلغا ەمىانئ ۇنالرنىھ» ۋجۈنگەجا ۇشاللىنىپ ن
 ەربىاادىنغ ڭگۇنىڭشااا ۈچااۈنئ ۇاللىسااىس ەنن ۇنۇپساا ەكتااۇپم ۇاللىسااىگەس ەنن ەنەي
 ەردىكاىي ۇب ۈرۈپ نااليدىغانلىقىنى بىلد ېرىشنىبولغان جايالرنى قوغداپ ب ۇنخۇاڭغىچەد

 ەنن. قىلااادى ەلەپت ېتىشاانىك ېكىناادۈرۈپچ ەساااكەرلەرنىبىكااار قىلىااپ ئ ۇرۇلالرنىقاا
 ەنھوشاىيارلىق بىال ەكت«قالماسالىق ۇنتاۇپئ ەۋپناىن ەئىچىاد ەملىاكناتىرج» ۇاللىسىس
 ۇرۇنقىمىالدىيادىن با) ېايىنك ۆتكەندىنيىم ئ ككىئى .قىلدى ەتسىيلىق ر ەلپىنىت ۇنىڭئ

 [.50]ۆلدىئ ۇئ( يىلى-31
. ەمە تاسادىپىيلىق ئ ەرگىزمۇھ ۇشىبول ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ەڭرىقۇتنىڭت قوغۇشار

ئىككااى  ۇنھاا ەناازۇ ن ەلكااىبولماسااتىن  ب ەتىجىسااىن ۇسااىنىڭئارز ەنسااىش ۇنىااڭئ ۇباا
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 ەيناىئ ۇئا ەمماا ئ. ەھساۇلىم ۇقەرەرم تىنىڭەرەققىياتارىخى ت ەزگىللىكم ۇزاقئ ەتنىڭمىلل
 ۇساىنىئارز ەلقىنىاڭن ۇنھا ەگىشاىپ ئ ېقىمىغااتاارى  ئ ۇتاۇپ ت ڭچىا ۇرساەتنىچاغادا پ

 ۋەقاابىليىتى  ۆرەرلىكى يىراقناى كا ەھەتتىكاىسىياساىي ج ۆزىنىڭئ ەمھ ەتتۈردىئ ەكىائ
 ۇرۇپ ئاشا ەلاگەەمئىتتىپااقلىقىنى ئ ەتلىرىنىاڭمىلل ۇنھ ەنزۇ جاسارىتى ئارقىلىق ئانىر ن

ئاارقىلىق  ۇشا ۈرۈپ سا رىئىلگىا ېلىشاىنىك ەبىارلىكك ۈزلەڭلىكنىڭت ۇرائوتت ەنشىمام بىل
 .ۈچەيتتىك ۇرۇشنىئالماشت ەدەنىيەتئىقتىساد  م ۇرسىدىكىمىللىتى ئوتت ۇنھ ۋە ەنزۇن

مىالدىيادىن  ۇرۇۋاتقاان ت ۈزۈمدەت ۇللۇقق ۈپىتىدەس ەتمىلل ۋىچىچار ۆچمەنك ھۇنالر
 ۇپ قويا ەدەمق ەۋرىاگەد ەدەنىيىتاىقورالالر م ۆمۈرت ەينىدەك-ئالدى ەسىرنىڭئ-3 ۇرۇنقىب

 ۇمىيئوما ۇ ئايرىلىپ چىققاان بولساىم ۈنەرۋەنچىلىكقىلىپ  قوم ھ ەرەققىيت ۋىچىلىقىچار
قاااوم  ۆۋەن تااا ېخنىكىساااىكىچىاااك  ت ۆلىمىكااا ەنىاااالي ڭرىشااانىەپچىقىئىجتىماااائىي ئىشل

چاغادىكى  ەيناىئ ۇپ ئارقىادا بولا ەدەنىيىتى  مقىلمىغان ەرەققىيت ۇقتول ۈنەرۋەنچىلىكھ
 ەدەنىيىااااتىگەقىلغااااان فىئوداللىااااق ئىقتىسااااادى  م ەرەققىاااايت ۈكسااااەكي ەنزۇالرنىااااڭن
 ۇنالرنىااڭھ ەد «ەققىاادەھ ۆمااۈرت ۋە ۇزتاا». ناھااايتى زور ئىاادى ەرقااىپ ېلىشااتۇرغانداس

ائىدىساى  ق -ۇنقاان ۇقىرىاداي ۇنالرنىاڭھ»: ەسۋىرلىنىپت ەھۋالىئ ەدەنىيەتئىجتىمائىي م
تاام  ېگىزلەرناىك ۇرۇپئولتا ەپىالەردەك -ېادىرچ. ياوق ئىادى ەلگىساىب -ېزىاقي ۆۋىنىدەت

 ېچەككا -كىايىم. ۇرماايتتىساارايالرنى ق -ئوردا ۇپ يوق بول ەلئەلىرىق -ەھەرش. قىالتتى
 ۆزلىرىنىاڭئ ۇنالرھا ۇڭا شا. ېايىلگەند« ياسىيالمايتتى ۇملىرىنىبوي ەتزىنن. يتتىەلمەتىك
 ۈنەرۋەنچىلىاكقاوم ھ ۋەئىگىلىاك  ېازاي ەنزۇالرنىاڭن ېرىلىرىناىت -ۇڭي ۋەى ماللىر ۋاچار
 ېھتىياااجلىرىنىئ ۇرمااۇشت ۋە ەپچىقىرىشئااارقىلىق ئىشاال ۇباا ۇرۇپ ئالماشاات ۇملىرىغااابوي

 ۇياانب ەۋرىادىند ەڭرىقاۇتت ۇرباات ەۋەبتىنسا ۇشا. ئىادى ېھتىيااجلىققامداشقا جىددىي ئ
 ۋېنادى. ۈرگەنىادىنااليادىغانلىقىنى بىلد چىشانىېباازىرى ئ ېگراچ ەنبىل ەنزۇالرن ۇنالرھ
 ڭادىجى[. 51] ېگەنىادىد «ېھتىيااجلىقجىددىي ئ ېچىشقابازار ئ ۇنالرھ»: جيايى ەۋرىدەد
 ۋۇدى. ەلتاۈردىك ەسالىگەئ زىرىنىباا ېگرابولغان چ ەنبىل ۇاللىسىس ەنن ۇنالرھ ەۋرىدەد
ئىنتاايىن  ۇنالرنىباازار ھا. ردىۇت ېچىلىپئ ۋاملىقبازار دا ەزگىللەردىمۇم ۇرغانئولت ەنتتەت
 ڭباشااقىلىرىنى ەڭرىقااۇتتىنت ۇنالنرىااڭھ» ەسااەرلەردەتااارىخىي ئ ۇپ قىلغااان بولاا ەلااپج
 ېلىاپك -ېرىاپئارىلىقىادا ب ەددىچىنقىلىاپ  سا ېقىنچىلىاقي ۇاللىساىگەس ەنن ەممىسىھ
 -ەڭئارىسااىغا ك ۇنالرھاا ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنن ېاايىنك. ەنگەنناااتىرل ەپد «ۈرەتتىياا
يانشاى  ەھساۇالتلىرىنىم ڭرايونىنىا ەنزۇالرن ۇنالرھ ۇ پارتلىغان بولسىم ۇرۇشئ كۆلەملىك
ئىجتىمااائىي  ۇنالرنىااڭھ ۇنىڭاادىنب[. 52]نالىمىاادى  ېچىشاانىك ۋازبااازاردىن  ۆرگەچكە كاا
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 ۇناساااىۋىتىنىم ڭتاپقاااان ئىقتىساااادنى ەرەققىااايت ۈزلەڭلىكنىاااڭت ۇرائوتتااا ۋە ېھتىيااااجىئ
 ەنبىال ۇنالرھ ەمد ۇناسىۋەتم ۆرۈرنىم ز ۇب ەھەتتىكىجئىقتىسادىي . ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك
ئىجتىمااائىي  ڭئىتتىپاقلىقنىاا ۋە ېلىشكاا ەبىاارلىكك ەنۇبنىااڭج ەنشااىمام بىاال ەناازۇالر ن

 .ئاساسى ئىدى
 ۇپبولاا ېھتىياااجلىقئ ېچىشااقابااازار ئ ەنبىاال ەناازۇالرن ەھەتااتىالئىقتىسااادىي ج ھااۇنالر

. ئىاادى ېھتىياااجلىقئ ەياااردىمىگ رنىااڭەنزۇالن ەھەتتىمااۇج ەدەنىاايەتم ەنەقالماسااتىن  ي
 ۆگىنىۋېلىااپ ئ ۇسااۇلىنىتىاازىمالش ئ ۋە ېسااابالشھ ەناازۇالردىنن ۇنالرنىااڭھ ەساالەن م
 ېلىش ساا ەھەرشاا ەنەي[. 53]قىلغااان  ېسااابىنىھ نىااڭماللىرى ۋاچااار ە ئاھااال ۆزلىرىنىااڭئ
 نىااڭۇالرئ ۇباا. ۆگىنىۋالغانىاادىقاتااارلىقالرنى ئ[ 55]ياساااش  ۆھااۈر  م[54] ېاازىشق ۇدۇققاا
زور  ۇرۇشاىداقىلد ەرەققىيت ەدەنىيەتنىئىجتىمائىي م ۇتۇلۇپ ق ەتتىنقاالق ھال ەسىلىدىكىئ

 .روم ئوينىغانىدى
 ەساااىرگەئ ۇرۇش ئااا ۇدىلىشااىش قىلىاااش  ق ەلچىلىاااكئ ېچىش باااازىرى ئاا چېگاارا

 ۇرغۇنلىغاانن ۇنالرئارىساىداقىلىش قاتاارلىق ھ ەئارا ئاالق -ۆزئ ۋە ۇشبول ەمئ ۈشۈرۈش چ
 ەۋرىادىند ۋېنادى. قىلادى ۇبۇمق ەسىرىنىت ەدەنىيىتىنىڭم ەنزۇھالدا ن دىرجىەت ەركىشل

 -ەكيىااام ۋە ېچەككااا -كىااايىم ەنزۇالرنىاااڭن ۇنالرھااا» ەساااەرلەردەتاااارىخىي ئ ۇرۇنال بااا
 -ۇقىرىياا ۇنالرنىااڭچاغاادىكى ھ ۇشاا ۇنىڭاادىنب. ەنگەنناااتىرل ەپد« ئااامراق ەئىچمىكىااگ

 ەدەنىيىتىنىااڭم ەنىااۋىم ۋە ەدەنىيىتااىمماااددىي  ەنزۇالرنىااڭن ەرنىڭقاتلىمىاادىكىل ۆۋەنتاا
 ېايىن ن كەۋرىادىد ۋۇدى ۇڭا شا. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ۇچرىغانلىقىنىئ ەسىرىگەت ۈچلۈكك
مايىام  ەلتۈرۈشاكەك ەسلىگەئ ۇدىلىشىشنىبولغان ق ەنبىل ۇاللىسىس ەنن ۇنالرھ ۆپلىگەنك

[. 56]بولادى  مەئ ۇاللىساىگەس ەنباشالپ ن ۋملىرىنىقو ەگلەرنان  ب ۇرغۇنن ەمبولدى ھ
قاتاارلىقالر  ەتئىچكاى زىاددىي ۇش بولا ەغلاۇپم ۇرۇشاتائ ەسالەن م ەۋەتباشقا س ۇنىڭداب

 ەساىرت ۈچلاۈكك ۇددەتلىاكم ۇززاقبولغان ئا ۇالرغائ ەدەنىيىتىنىڭم ەنزۇن نېكىل ۇ بولسىم
 ۆپكا ېخىماۇئاارقىلىق ت ېازىلمىالرق ېئولوگىيىلىكئارن ۇيانقىئون يىلدىن ب ەچچەن ېقىنقىي

 ۈزلەڭلىكتىنتاا ۇرائوتتا ەسالىپىدەد ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەسالەن م[. 57] ېرىشاتىاتقا ئئىساپ
 ەدرىجىايت ېيىانچەك ۇياۇملىرىب ۈنەۋەرنچىلىكقوم ھ ۋەن ۇردۇد-ۋارتا ۇلغانتوش ۇنالرغاھ

 ۇھىمما ېھتىياجىنىڭئ ۇرمۇشت ۈندىلىكك ەلقنىڭن ەتتىكىئاد ۋە ۆڭەڭلىرىئاقس ۇنھالدا ھ
 ەنازۇچەن ېگاۈدەكدائىام د ەبىرلىرىادىنق ۇنھا ۇپ الغاان بولاق ۇپقىسىمى بولا ەركىبىيت
. ېپىلغانت ەسۋاپالرسىرالنغان ئ ۋە ۈزەڭگەئ ەينەك بىرونزار ئ ەر كىيىمل ەكيىپ ۇسلۇپتىكىئ
 ەۋدىلىكگ ېخىمۇجايلىرىدا ت ېگرىداشچ ۇنالرنىڭھ ەنبىل ۇاللىسىس ەنن ەھۋامنىم ئ ۇب
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 .بولغان
 ەناااازۇن ەرچەگ ۇنالرھاااا ەزگىلىاااادە م ەساااالەپكىد ۇاللسااااىىنىڭس ەنن غەربىااااي

 ۋەئىجتىمااائىي ئىگىلىااك  ېكىنلاا ۇ بولسااىم ۇچىرغااانئ ەسااىرىگەت ۈچلااۈكك ەدەنىيىتىنىااڭم
مىللىاي ئاالھىادىلىكىنى ساااقالپ  ۆزىنىاڭئ ەھەتاتىنئاساساىي ج ەنىاالي ەھەتاتەج ۇرماۇشت

 ۇبااۇمق ۇشااىنىبول ەمئ ۇنالرنىااڭكى ھۈركۈماادىزور ت ېااتىمق ەرھ ۇاللىسااىس ەنن. قالاادى
 ەۋەلىااكت ۇاللىسااىگەس ەنن) «ەمقااارام ئ»جااايالردا  ېقىنياا ۇلغاااقور ېاايىن ىلغاناادىن كق

 ۇالرنىقىلىاپ  ئاا ەساىات( ۆزگەرتمىگەنئااادىتىنى ئا-ۆرۈپمىللىاي ئا ېكىنلا ۈرگەن بىلاد
 ەباويىچ( ۇساۇلىئ ۇرماۇشت ۋەئىگىلىكاى  ۋىچىلىقچار ەسىلدىكىئ)« ئادىتى ەسلىدىكىئ»

 ەھەتاتەج ەتئااد -ۆرپئا ۋە ۇرماۇشئىگىلىاك  ت رنىڭۇنالھ ەمد ۇب. [58] ۇنالشتۇردىئور
 .ۈشەندۈرىدۇمىللىي ئاالھىدىلىكىنى ساقالپ قالغانلىقىنى چ ۆزىنىڭئ ەنىالي

ئورتااق  ۈزۈلگەنتا ەبىلىلەردىانيااكى ق ۋمىقاو ۆپلىگەنبولماي  كا ۋمبىرال قو ھۇنالر
ارقالغاانلىقى ت ەچااقىرىم دائىارىگ ڭمىا ەچاچەقايسى قىساىملىرى ن ەربولغانلىقى  ھ ەۋدەگ
 ەھەتاتەراياون ج. ئىادى ەمە ئ ۇمىنما ۇشاىئونشااش بول ەۋىيىسىئىجتىمائىي س ۈچۈن ئ
قىلغان ئالوباان  ەترايونىدا پائالىي ېتاۋن ەسلەن م) غانلىقىبول ېقىني ەنزۇالرغان ەزىلىرىب

قىلغاان  ەتپائاالىي ەتىراپىادائ ېقىنيا ڭيېنىاڭجا ېايىنك ۋمى قاو ڭبايان نانالرنى ۋەنان 
 ەسلەن م)يىراق جايالشقلىقى  ەنزۇالردىنن ەزىلىرىب ەنە  ي[59( ]ۋمىقو ڭناننى ۇتۇنىئئ

بااااتىا ناااان  ۇرتتىكىيااا ەربىاااي  غۋمىقاااو ڭناننىااا ۇكەنبويىااادىكى ئااا ۆلىبايقاااام كااا
 ۈچااۈن ئ[ 60( ]ۋمىقااو ڭنااانى سااىلىجىنى ۆمبااارىك ەرقىيشاا ۋمى قااو ڭشانشااانچاننى

 ەمە ئ ەكبىارد ەرىجىسامۇد ۇچراشئا گەەساىرىت ەدەنىيىتىنىڭئىقتىسادىي  م ەنزۇالرنىڭن
ئااممىالر  ەربىيسىياسىي  ھ ەمئامىلالر ھ ۇغراپىيۋىج ەدەنىي نىم ئىقتىسادى  م ۇب. ئىدى

 ەنن ۋەكىللىكىاادىكى ۇشااارقوغ ۋەكىللىكىاادىكى  ۋە ۇتىئااۇشھالاادا ق ەدرىجىاايت ھااۇنالردا
ىككااى نىاام ئ ۇتىاادىغانت ەئونشااىمغان پوزىتسااىي ۇناسااىۋەتكەبولغااان م ەنبىاال ۇاللىسااىس

 ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ۇشااارنىڭقوغ ۇكى ھااالب. ەكىللەندۈرىدىشاا ۈچنىئىجتىمااائىي كاا
 ەنىمۇي ەڭپۇڭسىزلىقىنىئىجتىمائىي ئىگىلىكىدىكى ت ۇنالرنىڭھ ەھەتتىنبىر ج ەنەي ۇشىبول

 ەنن ەرقىيشااا ېااايىنك. ڭقۇرالشاااتۇرىۋەتتىچو ۋە ۈچەيتىاااۋەتتىھالااادا ك ەنئىلگىااارلىگ
شاىمالدىن -ەناۇتھالادا ج ەسامىير ۇنالرھا ەلگەندە ك ەزگىلىگەم ەسلەپكىد ۇاللىسىنىڭس

ىجىااي ھالاادا ەدرت ېيىاانچەك ۇنالرھاا ەنااۇبىيج. ەتتااىپارچىلىنىااپ ك ەئىككىااگ ەتئىبااار
 ۇچتاتاارىخىي باساق ەتئىباار ەمئىيەتاتىنج ۇللاۇقق ۇنالربولسا  شاىمالىي ھا ېئودالالشقانف

 .تونتاپ قالدى
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ئىككى قىساىمغا  ەتئىبار ۇشاردىنقوغ ۋە ىئۇشۇتق ۇنالرنىڭھ-ەھۋامنىم ئ ۇب ئەمما 
زور تااارىخى  ەتغاااي ۇشاانىڭبول ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ۇشااارنىڭقوغ ەنبىاال-ۆلۈنۈشااىب
 ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ۇشااارنىڭقوغ ەمھ ۇبولمايااد ۆۋەنلىتىشااكەت ەرگىاازھ ەھمىيىتىنااىئ

 كىمۇېيىشااد ەلمەيتتااى ك ۇيغااۇنئ ەرگىاازھ ەنااپەئەتىگەم ەلقىنىااڭن ۇنھاا ۈتكااۈمپ ۇشااىبول
 ۆكۈمرانلىقىاادىكىھ ۇتىئااۇشق ۈمىلىاادىنج ەلقااى ن ەمگەكچااىئ ۇنھاا ۈنكى چاا. ۇبولمايااد

ياوق  ۇنۇشاىتوق ەناپەئەتم ېچقانداقھ ەلقنىڭن ەمگەكچىئ ەنزۇن ەنبىل ەلقن ەمگەكچىئ
 ۇچرايتتى ئا ېزىشاىگەئ ۋە ېكىسپىالتاتىسىيىساىئ ۆكۈمرانالرنىاڭئونشاشاال ھ ۇالرئا ۇپ بول

 ۇچراشئا ەساىرىگەت ەنزۇالرنىڭن ۇنالرداھ. ئىدى ەدوستان ىۋەتۇناسم ۇرسىدىكىئوتت ۇالرئ
 ەكبىاارد ەرىجىسااىئىنااتىلىش د ەدەنىيىااتىگەم ەناازۇن ۇ ئونشاااش بولمىسااىم ەرىجىسااىد

 ۇالرئاا ۇ ئىخااتىالپ بولسااىم ەسىلىسااىدەبولماساالىق م-ۇشبولاا ەمئ ەنزۇالرغااان ۇ بولمىسااىم
 ۇپمااۇبول ۇشاانى بول ەيااداپ ەتنىااڭھال ۈشاامەنلىكئارىسااىدا د ۆزلىرىئاا ەنبىاال ەناازۇالرن
 ەتنىااڭئىككااى مىلل ۇرۇشئاا ۈنكى چاا. نالىمااايتتى ەتئىاايق ېرىشااىنىب ۈزياا ۇرۇشاانىڭئ

 ۇرسااىتىنىپ ۇرۇشئالماشاات ەدەنىاايەتئىقتىساااد  م ەرەپنىااڭئىككااى ت ۈزۈپ ئاالقىسااىنى ئاا
 ېلىاپئ ەتئااپ ېغىرئ ەلقىگەن ۇنھ ۇپمۇبول ەلقىگە ن ەتئىككى مىلل ۇچرىتىپ ئ ۇغاتوسالغ

 ەنبىاال ەناازۇالرن ەملىكنى تىنچلىااق  ناااتىرج ەلقااىن ەمگەكچااىئ ۇنھاا ۇڭا شاا. ېلەتتااىك
 ۇبا. قىالتتاى ۇئاارز ۇرۇشانىئالماشت ەدەنىايەتئىقتىسااد  م ېچىاپباازار ئ ۆتاۈپ ئ ەدوستان

ياااكى  ۇنبولساا ەلقااىن ەمگەكچااىئ ۇنھاا ۆكۈمرانلىقىاادىكىھ ۇشااارنىڭقوغ ەيلااىم ۇقتىاادان
 ۆكۈمرانلىقىاادىكىھ ۇتىئااۇشق. ئىاادى ەئىااگ ەكلىككەبىاارد ۆكۈمرانلىقىاادىكىھ ۇشاانىڭئۇتىق
باشاچىلىقىدىكى  ۇتىئاۇشق ۇرالماسلىقىئىشقا ئاش ۇسىنىئارز ۆزئ ەلقىنىڭن ەمگەكچىئ ۇنھ
. ئىاادى ەتىجىسااىن ڭنىالپلىااق قىلغانلىقىنىاا ۇسااىغائارز ەلقنىااڭن ڭسااىنىپىنى ۆكااۈمرانالرھ

 ۇرۇنبا ۆلۈشتىنئ ۋۇدى يىلى-87 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب سالنغاندائاسا ېرىيالالرغاتارىخىي مات
 ۋەيىاتىم -ۆلاۈمئ ېغىارئ ەرەپئىككاى ت ەرقىلىاپ  ھ ۇرۇشيىم ئا ەچچەن 20 ەرەپئىككى ت

 ەرىجىلىااكد ەرھ ۆۋىنىاادىكىت ەڭرىقۇتنىااڭت ېتىااپ ھالىاادىن ك ۇنالرھاا ۇچراپ زىيانغااا ئاا
 ەڭرىقاۇتت ۇلىقۇق ۇپ بول قىلىشقان ۇئارز ەلتۈرۈشنىك ەسلىگەئ ۇدىلىشىشنىق ۆڭەكلەرئاقس

 ۇرۇنقىمىالدىياادىن باا) ەڭرىقااۇتت ۇياناادىغ ۋە( يىلااالر-85～96 ۇرۇنقىدىياادىن باامىال)
. ئويالشاقان ەلتۈرۈشانىك ەسالىگەئ ۇدىلىشىشانىق ەنبىال ۇاللىسىس ەنن( يىلالر-68～85
 الرنىقاتاارلىق ۇلقاۇزتىرناان ت ەڭرىقۇتماۇت ۈرۇچانچۇئاتىسى شا ەڭرىقۇتنىڭت ۇشارقوغ ەنەي
مىالدىياادىن ) ەتكەچااكەك ۆلااۈپئ ەڭرىقااۇتت ەممااا  ئقىلغااان ەلەپيارىشىشاانى ت ەۋەتىااپئ
 ەنزۇ ن ۇلىدۇكى ب ۆرۈۋېلىشقاك ۇنىڭدىنب. قالغان ەتىجىسىزئىش ن ۇب( يىلى-60 ۇرۇنقىب
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قىلىاش  ېلىشكا-ېارىشب ەدوساتان ۇرۇپئاارام ئالاد ەساكەرلەرنىئ ەتنىاڭئىككى مىلل ۇنھ
 ۇشاارقوغ ۈزلىنىشاىي ەېلىشاىگك ەبىارلىكك ۈزلەڭلىكنىاڭت وتتۇرائ ەنشىمام بىل ۋەناھىشى 

 ېھتىيااجىئ ۋەزىيەتنىاڭچىقىش ھارپىسىدىال پىشىپ قالغاان   ەھنىسىگەتارى  س ەڭرىقۇتت
 ەتكەقاابىلي ۆرەرلىككە يىراقناى كا ەھەتتەبىر سىياسىي ج ۇشاندەكجىخ ەڭرىقۇتت ۇشارقوغ
 .قالغان ئىدى ۈتۈپك ۇرۇنلىشىنىالىنى ئۋەزىپتارىخىي  ۇب ڭكىشىنى ەئىقتىدارغا ئىگ ۋە

. ەئىاگ ەھمىايەتكەزور تارىخىي ئ ۇشىبول ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ەڭرىقۇتنىڭت قوغۇشار
 ۇنالرنىاڭھ ەنبىال ۇاللىساىس ەنن ۇشاارنىڭقوغ ۆۋىتىادەن ۆزئ ەنەي ەھمىيەتتارىخىي ئ ۇب
 .ۇئاكتىپ روم ئوينىغانلىقىدا ئىپادىلىنىد ۇناسىۋىتىدەم

مىللىتاى  ۇنھا ەنلىتاى بىالمىل ەنازۇن ۇئا ەھەتاتەج ۇناسىۋەتمىللىي م بىرىنچىدىن 
 ۇرۇشئا( ەيىلىغىاچ-51يىلىادىن -201 ۇرۇنقىمىالدىيادىن با)يىللىاق  150 ۇرسىدىكىئوتت

ئىتتىپاااقلىق   ەتنىااڭئىككااى مىلل ۇرۇپ ئايالنااد ۇناسااىۋەتكەم ەھااالىتىنى تىاانب  دوسااتان
 ەنزۇالرنىاڭن ەنبىال ۇنالرھا ەناۇبىيج ېيىنكاىك ەمھ ىيااراتت ۋەزىيىتىنى ېڭىي ەمكارلىقھ
 ۇناسااىۋىتىم ەتئىككااى مىلاال ېلىپ ئاسااا  ساا ەمكارلىقىغاااھ ەدوسااتان ۇددەتلىااكم زاقۇئاا

 .ئاچتى ەھىپەتارىخىدا پارالق س
دىان (ۇاللىلىرىسا ۇجا ڭ شايا  شاا)ەۋرد ۈچئ» ۇئ ەھەتتەسىياسىي ج ئىككىنچىدىن 

 ۇزۇپباا ەنئەنىنااىكونااا ئ تەك«ۇنماساالىقبويس ەتكەھاااكىمي ەركىزىاايم ۆلەرياا ۇز غاا ۇيااانب
 ەركىازىم ۈزلەڭلىاكت ۇرائوتتا ەتلەرنىاڭھاكىمي ەرلىاكشاىمالىدىكى ي ېلىمىزنىڭتاشالپ  ئ

 ۇراباشاالپ ئوتتا ۇنىڭدىنشا ەردى باشاالپ ب ىلىشانىق ۇبۇمق ەھبەرلىكىنىر ڭھاكىميىتىنى
 ۇرائوتتا ەنشىمام بىل ۆرسىتىپ ك ەسىرت ۋاستەئىلغار سىياسىيسى شىمالغا بى ۈزلەڭلىكنىڭت
 ۇرائوتتاااا ەنشااااىمام بىاااال ۇيۇقالشااااتۇرۇپ ق ۋىتىنىۇناسااااىسىياسااااىي م ۈزلەڭلىكنىااااڭت
 .ۈردىئىلگىرى س ېلىشىنىك ەبىرلىكك ۈزلەڭلىكنىڭت

تىانب   ەتنىاڭئىككى مىلل ۇنھ ەنزۇ ن ەھەتتەج ەدەنىيەتئىقتىساد  م ئۈچىنچىدىن 
 ۇچرىشاىيااكى ئااز ئ ۇچرىماسالىقىئ ۇنلۇقىغاتوساق ڭبازارلىرىنىا ېگاراچ ۈتۈشى ئ ەدوستان

 ۇنالرقىلىاپ  ھا ەئااالق ۆپلەپباازار ئاارقىلىق كا ەلقاىن ەمگەكچاىئ تەئىككاى مىلال ەنبىل
 ەناازۇن ۇپ بولاا ەئىااگ ۇيۇملىرىغاااب ۇرمااۇشت ۋەىرىش ەپچىقئىشاال ۆپلەپكاا ەناازۇالردىنن
ئىجتىمااائىي  ۇنالرنىااڭھ ەن بىاال ۇنىااڭب. تارقالاادى ۆپكاا ېخىمااۇت ۇنالرغاااھ ەدەنىيىتااىم

 ېاازالت ەتتىنقاااالق ھااال لىپ ۈكسااىي ېاازت ۇرمۇشااىت ۈناادىلىكك ۋە ۈچىكاا ەپچىقىرىشئىشاال
 .ۇتۇلدىق

 ۇرۇپ قالاد ېتىمي ۇتىئۇشنىق ۇپبول ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ۇشارنىڭقوغ تۆتىنچىدىن 
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پايادىلىق  ۇندۇرۇشغابويس ۇنىئ ۇاللىسىنىڭس ەنقىلىشى ن ەجبۇرم ۆچۈشكەك ەربكەغ ۇنىئ
پ  ھااالىتى ئانىرلىشااى ۆلااۈنمەيىللىااق ب ەچااچەن 20 ۇنالرنىااڭھ ەنبىاال ۇنىااڭب. بولاادى

ئىجتىمااائىي  ۇنالرنىااڭھ ۇتىنچىاادى  باا ۋەزىيىتااى انقااليىمقانالشااق ەھەتتىكااىسىياسااىي ج
 ۇڭا شا. پايادىلىق شاارائىت ئىادى ۋۇتۇشاقائا ۇپۇسىنىن ۋە ەلتۈرۈشك ەسلىگەئىگىلىكنى ئ

 ۇپبولااا ەمئ ۇاللىساااىگەس ەنن ەڭرىقاااۇتت ۇشااااريىلاااى قوغ-51 ۇرۇنقىمىالدىيىااادىن بااا
ئارلىقتاا  ولغاانب ەتكاۈچەئوردىساىغا قايتىاپ ك ەڭرىقاۇتتيىلاى -43 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با

 ەلقاىن ەڭرىقۇتنىاڭت” ەنگەنتارىختاا نااتىرل ۇ بولساىم ۆتكەنيىام ئا ەتاتەي-ەئاران ئاالت
 ۋىلىرىنىاااڭبو-ئاتاااا ”  ۇرقىماااۇئ ۇشاااارنىڭقوغ ەمھ ەكىللەندىشااا ەتھاااال ‘‘ۈللەنگەنگااا
 ەڭرىقۇتنىاااڭت ۇشاااارقوغ ەنەي.  “ۋامالشاااتۇردىدا ەۋالدئ ەۋالدماااۇسااااقالپ ئ ەلتەنىتىنىسااا

 ۈرگاۈزۈپ ي ۆكۈمرانلىاقھ ۆتىادىمقارىغانادا م ەڭرىقۇتقات ۇتىئۇشق ۋە ەڭرىقۇتت ۇيانجۇتئ
تونتاتقااانلىقى  سىياسااىي  ۇرۇشاانىئ ۆتااۈپئىتپاااق ئ -ەدوسااتان ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنن

 ەلقىگىماۇن ۇنھا ەلتاۈرگەنلىكىنىك ەسلىگەئ ەپچىقىرىشنىئىشل ۇقىمالشتۇرۇپ م ۋەزىيەتنى
 ەممىساىھ ەلقىنىاڭن ۇنقايتقاندا ھا ردىسىغائو ەڭرىقۇتت ۇشارقوغ ۇڭا ش. لىق ئىدىپايدى

. ۇرۇشاتىبىلد ەۋەلىاكت ۇنىڭغاائارقىادىن ئ-ئارقاا ۋەقىلىشتى  ۇئارز ۇشنىبول ەۋەت ۇنىڭغائ
-ئاساتا ەلاقن ېيىنئوردىغا قايتقاندىن ك ەڭرىقۇتت” ە قىلنىشچ ەيتق ەسەرلەردەتارىخى ئ

 ەمئ ۇاللىساىگەس ەنن ەڭرىقۇتنىاڭت ۇشاارقوغ. “تاپقاان ەمىنلىاكئ ۆلەتئاستا يىغىلىپ  د
 ەنازۇالرن ۇرۇقىادىكىلەرنىڭئ ۇنىاڭئ ۋە ۇشاارقوغ ېرىشكەچكە ئ ەتىجىگەيانشى ن ۇشىبول

. ڭقۇرالشاااقانچو ۇشاااىمۇبولغاااان تون ەمكارلىقىغاااھ ۋەئىتتىپااااقىلىقى  ۇنالرنىاااڭھ ەنبىاال
 ۈساتىدەللىق قااليمىقانچىلىقتا قىم ئيى ەچچەئون ن ۇنالرھ”  ۈەنچۇئالچىسى ج ۇشارنىڭقوغ

بولساا   ەندىاگ “ېرشاتىئ ەمىانلىككەئااران ئ ەياردىمىاد ۇاللىساىنىڭس ەنئىدى  ن قالغان
 ۇنالرنىڭھ ېرشىمۇنامىنى ب“ئالچى ۇچىقىلغ ەمىنئ ۇنالرنىھ”  ۋجۈنگەجا ۋاڭ ۇشارنىڭقوغ
ئوردىساىغا  ۇئ. ەنئىپادىلىگ ېرشكەنلىكىنىئ ەمىنلىككەئ ەنياردىمى بىل ۇاللىسىنىڭس ەنن

 ۈزگەنتاا ەنبىاال ڭااالرمى ڭجااا ۋە ڭچااا ەنن ەلچىسااىئ ۇاللىسااىس ەنن ېاايىنقايتقاناادىن ك
بىار  ەڭرىقۇتلاۇقىت ۇنھا ەنبىال ۇاللىساىس ەنن ېايىنك ۇنىڭادىنب” ەھدىمۇئىتتىپاقلىق ئ

-قايتاا ەنناىدىگ “ۇبىرىناى ئالدىماياد–بىار ەۋالتقائ– ەۋالدتىنئ ۆتىدۇ ئ ېقىني ەكئائىلىد
 ەنقىلىپ ن ۋەسىيەت ەۋرىلىرىگەچ-ەۋرەن ۇقالغاندىم ۈشۈپچ ەكراتقاس. كىتلىگەنەقايتا ت

بولغااان  ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنقىلىااپ ن ەرىئاااي ەھاادىنامىگەئ ۈزگەنتاا ەنبىاال ۇاللىسااىس
تااكى . قىلغاان ەلەپت ۇرۇشانىقايت ۋاپپادىشاھىغا جا ەنساقالپ  ن ۇناسىۋەتنىم ەدوستان

 گەشااىمام ئىككىاا ەنااۇت ج ۇنالرھاا ەزگىلىاادەم ەساالەپكىد ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەرقىيشاا
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 ۇتشىلوشاااىي ەۋرىساااىن ۇنىاااڭ  ئ(يىلاااى-48 ەمىالدىاااي)چاغااادا  ەتاااكەنپارچىلىنىاااپ ك
 ەدوسااتان ەنبىاال ۇاللىسااىس ەننااامىنى قوللىنىااپ  ن “ۇشااارقوغ” ەنىااالي ەڭرىقۇتنىااڭت
 ەشاااپائىتىد ۇاللىسااىنىڭس ەنن ۋىسااىبو” ۇنىااڭئ ەلتۈرۈشااىمۇك ەساالىگەئ ۇناسااىۋەتنىم
. دىاان بولغانىاادى“[61]ئويلىغااانلىقى ىلىشاانىق ۋارىساالىقنامىغااا  ېرىشااكەچكەئ نلىككەەمىاائ
 ەركىازىم ۇاللىساىس ەنن ۇپ بولا ەمئ ۇاللىساىگەس ەنن ەڭرىقۇتنىڭت ۇشارقوغ ۇنىڭدىنب
 ڭقااۇرقانچىلىااك چو ۇنالرغاااھ ڭقىلىشاانى ۇبااۇمياااردىمىنى ق ۋە ەھبەرلىكااىر ۆكۈمىتىنىااڭھ
 .ۇبولىد شقاۆرۈۋېلىك ۆرسەتكەنلىكىنىك ەسىرت

قىلىاپ   ەقادىمت ېچەككا-كىيىم ۆپلەپك ۇنالرغاھ ۇاللىسىنىڭس ەنباشقا ن بۇنىڭدىن
 ەڭرىقااۇتى ت ۇنچىقىرىااپ قوغدىشااى  ھاا ەسااكەرئ ۇالرنىئاا ېرىااپ ئاشاالىق ب ۇرغااۇنن

 ڭئاياللىرىنىااا ۋە ەلىكىلىااارىم ەلچىلىااارى ئ ۋەزىرلىااارى  ۆڭەكلىرى شاھزادىساااى  ئاقسااا
 ۇاللىسااىس ەنياااكى ن ۇشااىبول ەئىااگ رغااائىنئامال رىااپېب ۇاللىسااىگەس ەنن ۈزۈلمەسااتىنئ

نان ئوردىساى يااكى  ۇددەتياكى قىسقا م ۇددەتم ۇزۇنئ ۆرۈشۈشى ك ەنپادىشاھلىرى بىل
 ەتلەرنااىمىلل ېگرىاادىكىچ ەۋرىاادىكىد ەنن ەربىاايغ)كوچىسااىدا  ۋجيېگااا ڭئەناادىكىچا
ئىقتىساااد   ڭەتنىاائىككااى مىلل ۇرۇشااىمۇت( جاااي ۇرۇشاالۇقساااراي ت ېھمااانم ۈتۈۋالاادىغانك

 ەساىرىنىت ۋە ۇرۇشاىئالماشت ەھەتتىكاىج ېچەككا-كىيىم ەت ئاد-ۆرپتىم  ئ مەدەنىيەت 
سىياسااىي  ەتنىااڭياااتلىق قىلىنىشااى ئىككااى مىلل ۋجۈننىااڭجا ۋاڭ ۇلۇپمااۇب. ۈچەيتتىكاا
. ۇسااتەھكەملىدىم ۋە ڭقۇرالشااتۇردىچو ېخىمااۇت ۇقىنىدوسااتل ۋەئىتتىپاااقلىق  ەھەتتىكااىج
 .ۈردىئىلگىرى س ۇشۇلۇشىنىق وتتۇرسىدىكىئ ەتككى مىللئى ۆۋىتىدەن ۆزئ ۇالرب

 ەلقىگىمۇن ەنزۇن ۇشىبول ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ەڭرىقۇتنىڭت ۇشارقوغ بەشىنچىدىن 
 ەھەرشاا ۇرۇلالردىكىقاا-ېگااراچ”شااىمام تىنىچالنغااانلىقتىن  . ەلاادىك ېلىااپئ ەپن ەمەلىاايئ
 ۈرىادىغان ياايالپ ي ەردەي ەممىاالكاالىالر ھ ۋەئات  ېپىلدىغان ي ەچناھايىتى ك ۇۋۇقلىرىق
 ەتنىازم ۈچاۈنئ ۇرۇشئا ۇقراالرپا ۋە ڭلىمايدىغانئا ىگىنالىنىس ەڭج ەركىشىل ەۋالتئ ۈچئ

 ەنبىاال ەناازۇالرن ڭمااا ۋاڭ) ەيىلغىااچ 60 ەلقاالەرشااىمالدىكى ن[. 62]“قىلماياادىغان بولاادى
 ۇباا. ېرىشااتىئ ۇرسااىتىگەھاااللىنىش پ ېلىااپئااارام ئ( ۇزۇۋەتكىچەباا ۇناسااىۋىتىنىم ۇنالرھاا
 ەنزۇ ن ەنبىل ۇنىڭش. ئىدى ايدىلىقناھايىتى پ ەپچىقىرىشىغائىشل ەنزۇالرنىڭن ەبئىيكىت
 ەلقىنىاڭن ەتئىككاى مىلال ۋەئالمىشىشاى  ۆلەمادەزور ك ەدەنيىتىنىاڭم ەتئىككى مىلل ۇنھ

 ەسااىرىگەت ەدەنىيتىنىااڭم ۇنئونشاشااال ھاا ەدەنىيتىمااۇم ەناازۇن ەنئاالقىسااى بىاال ۇققوياا
. بېيىدى ۋە ۇقالندىتول ېخىمۇت ۇرمۇشىت ەدەنىيئىقتىسادى  م ڭەنزۇالرنىن ەمھ ۇچرىدىئ
مىسلىسااىز  ڭيىلىقچىلىقىنىاا ەلقىنىااڭن ەناازۇن ۋە ۆكااۈمىتىھ ۇاللىسااىس ەنن ەساالەن م
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 ېقىشئاااات بااا ۋە ۈزۈلىشاااىكىرگ ۆپلەپكااا ڭرايونىااادىن ئاتنىااا ۇنالرھااا ۋاجلىنىشاااىرا
 ڭادىجى ەنناامە ن» ۇشاىگ ەني. ۇناساىۋەتلىكم ەنتارقىلىپ كىرىشاى بىال ېخنىكىسىنىڭت
 ەقىمن ەسەردىنئ ېگەند« ئىزاھ ۇسۇنلىرىغاي نەن» ەرگەندەئىزاھ ب ەگ «ەناتىر ەققىدەھ
 ۇپ تارقالغان بولا ەربكەغ ۋەئاتخانا شىمام  36 ۇرۇشىدىكىباشق ۇلىنىڭئوردا مىراق ېلىپ ئ
 قىاران ۋە ڭچى ۋېي. ەرتارىخىي ناتىرىل» ەنەي. ېگەند ېقىالتتى ئات ب ڭمى 300 ەمئىيج
يىلىادىكى بىار -2 ۈەنشاۇي نغاندا ئاساسال ەرگەناتىرىل «ەرجىمھالىت ۇننىڭسانغ ەۋەندازچ
 ەينااىئ ۇنىڭاادىنب. ئااات چىقارغااان ڭمىاا 140 ەنسااىلەرش ۋە ۆكااۈمەتھ ۇرۇشااتائ ېتىملىااقق

. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ۈللەنگەنلىكىنىناھايىتى گ ڭيىللىقچىلىقىنى ەلقنىڭن ۆكۈمەتچاغدا ھ
 تااۆگە ېچىاارق ۇنالرنىااڭھ دا «ېرىقچىلىااقت»جىلىااد -1 «ەققىاادەھ ۆمااۈرت ۋە ۇزتاا» ەنەي

 ۋىغاچار ەرلىكي ڭئاتنى ەنلىكى تارقىلىپ كىرگ ۈزلەڭلىككەت ۇرائوتت ۇالغلىرىنىڭقاتارلىق ئ
 ەلقنىااڭن ۋە ۆكااۈمەتچاغاادا ھ ەينااىئ ۇنىڭاادىكىب. ېلىنغااانئايلىنىااپ قالغااانلىقى تىلغااا ئ

 ۆپلەپكاااا ڭرايونىاااادىن ئاتنىاااا الرۇنھاااا ۈللىنىشااااىنىڭناھااااايتى گ ڭيىلىقچىلىقىنىاااا
جىن مىتاى  ۇنھ. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ەنلىكىنىئىك مۇناسىۋەتلىك ەنبىل ۈزۈلگەنلىكىكىرگ
باققان » ەرگەن ب ېقىپئات ب ۈچۈنئ ۆكۈمىتىھ ۇاللىسىس ەنن ۇپ بول ۇستائ ېقىشقائات ب

 ككەەھاابەگلىمىرانااور ك ۇنىئاا ېلىااپق ەياارانھ ۋۇدى ەن  ن«بولغاچقااا ېمىزئاااتلىرى ساا
بىار  ڭتىپىا ڭتارقىلىشىنى تۈزلەڭلىككە ۇرائوتت ېخنىكىسىنىڭت ېقىشئات ب ۇب ەيىنلىگگن ت
 ۇنالرنىاڭھ ەنئىتىدىنمۇتااش ئويماا سا ەۋرىادىكىد ۇاللىساىس ەنن[ 63] ۇبوالاليد ەلىلىد
 ەسااىلەنم. ۇبولىااد ۆرۈۋېلىشااقاك ۇساالۇبىنىئ ۋە ېمىسااىت ۇرمااۇشت ۋىچىلىقچااار ۆچمەنكاا

 دىكىئالدىا ەبرىساىق ۇچۈبىڭن ۋلىڭدىكىناھىيىسى ما ڭپىڭشى ىۆلكىسئ ەنشىھازىرقى ش
 ەددىچىنسا[. 64] ۇبىار مىساالىد ەۋدىىاكگ ۇنىاڭزور تاش ئويما ب ۇناسىۋەتلىكم ۇنالرغاھ

يادىكااارلىقلىرى بايقالغااان   ەدەنىاايەتم ۇرغااۇنن ۇنالرنىااڭھ ەنۇبىاادىنمۇج ېپىلىنىڭساا
 ەھەتتىكاىج ەدەنىايەتقتىسااد  مئى ەلقىنىڭن ەمگەكچىئ ەنزۇن ۇن ھ ەممىسىھ ۇالرنىڭب

 ۇچرىغاااانلىقىنىئ ەساااىرىگەت ۇنالرنىاااڭھ ەدەنىيىتىنىاااڭم ەنااازۇن ۋەزىاااب ئاالقىساااىنى 
 .ۈشەندۈرىدۇچ

 ۇشاارقوغ ۋە ۆسۈشاىئ ۇيىناڭئابر ۈرتتىكىيا ەربىيغ ۇاللىسىنىڭس ەنن ئالتىنچىدىن 
 ەللەرماۇئ ۇرتتىكىيا ەرباىغ ەنبىل ەسىرىت ۇشىنىڭبول ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ەڭرىقۇتنىڭت
 ە تاااارىخى ماتىرىياااالالردا ناتىرىلىنىشاااچ. بولااادى ۆرمەتلەيااادىغانھ ۇاللىساااىنىس ەنن
 ۆتىاادىغانئ ېقىنياا ەنبىاال ۇنالرھاا ەممىسااىھ ەرنىااڭلەلبولغااان ئ ەئارساااكقىچ ۇيسااۇندىنئ

 ەنىرساىزت ۇالربارساىال ئا ۆتىرىاپك[ 65] ېتىناىن ەڭرىقۇتنىاڭت ەلچىلىارىئ ۇنھا ۇپ بول
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ماام -ۇمبارغانادا پا ەلچىلىارىئ ۇاللىساىس ەنن ېكىنلا. رگەنەب ەتكاۈزۈپي ۈلۈكت-ۇقئوز
 ەمئ تەڭرىقااۇت ۇشااارتاپالمىغااان  قوغ ۇالقئاا ۈدەكئاشاالىق  مىنگاا ۈدەكچىقارمىسااا يىگاا

 ۆرمەتلەياادىغانھ ۇاللىسااىنىس ەنن ەممىسااىھ ەللەرنىااڭئ ەرقايسااىھ ېاايىنبولغاناادىن ك
( يىلاى-1 ڭنىاڭجى نىڭۈەندىي ەنن)يىلى -33 ۈبۇرۇنقىمىالدى ۋجۈنجا ۋاڭ[. 66]بولغان

 ەققىاادەھ ۇنالرھاا ەنااۇبىيج. ەننااامەن ېيىنكااىك». ياااتلىق قىلىنغااان ەڭرىقۇتقااات ۇشااارقوغ
چىقىشانى  ەرەمادىنھ» ۆزىئا ۇشاتايااتلىق بول ۇئاساسالنغاندا ئ لەرگەدىكى ناتىر «ەقىسس

قىلىشاى ئوردىغاا  ەلەپت ۇشانىياتلىق بول ەنئىختىيارى بىل ۆزئ ۇنىڭئ. «ئىلتىما  قىلغان
 ۇنىڭشا. قىيدىغانلىقتىن بولغان “ېرىشەلمەيئىلتىپاتىغا ئ ڭناننى” ۇيىلدىم ەچچەرىپ نكى
 ۆرۈرلىكاىز ۆتۈشاىنىڭئ ەئىتتىپاق  دوساتان ىتىنىڭمىلل ۇنھ ەنزۇ ن ۇنىڭئ ە بىلل ەنبىل
 .توغرا بولغان ەمھ ڭقۇرچو ەدەربىر ق ۇشىتون ەققىدىكىھ

 ەتلىرىنىاااڭمىلل ۇنھااا  ەنااازۇن ۇ بولساااىم ۇرىۋاتقاااانئوردىااادا ت ەرچەگ جااااۋجۇن
 ەققىاادەھ ۈەناادىي. ەننااامەن» ەلىااگەنبىل ەنىااالي ەۋەرلەرنااىتوغرىسااىدىكى ن ۇناسااىۋىتىم

 :ەناتىرلىنىشىچ ەد «ەناتىر
 ڭتاا ېنچا ەنشاۇ ي ەنقىشاتا  ن( يىلاى -36 ۇرۇنىمىالدىدىن با)يىلى  -3 جيەنجاۋ
كاللىساى  ۇنىڭئ. ەنەرگب ەۋەتىپئ ەنتكەكاللىسىنى پايت ەڭرىقۇتنىڭت ۇتىئۇشقاتارلىقالر ق

 .سازايى قىلىنغان ۇلۇپقوي ېسىپئ ەۋازىسىغاد ڭنى “ېھمانسارىيىم ۋملەريات قو”
 ەڭرىقۇتنىااااڭت ۇتىئااااۇشق ېيىاااادا ئ ۇنجىتاااا ەتىيازنىااااڭيىلااااى ئ-4 جيەنجاااااۋ

 ڭچاو ەباويىچ ەمئ ۈتاۈنچىاراق قىلىنىاپ  پ-ەزىارن ەنبىل ۇناسىۋىتىم ۆلتۈرۈلگەنلىكىنىئ
 ۇتىئااۇشق. ەباارىكلەنگەنت ەنبىاال ەتزىياااپ ۋۇزىااراالر-ىاارۋەزقىلىنىااپ   ېالنئاا ەچااۈرۈمك
 ۆرۈشاىگەك ەرەمادىكىلەرنىڭھ ەساىملەرر كىتوغرىساىدى ۈرۈشاىقىلىنغان جازا ي ەڭرىقۇتقات
 .ېرىلگەنب

 ەتكەئوردىغاا زىياار ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ ېيىادا ئ ۇنجىت ەتىيازنىڭيىلى ئ-1 جىڭنىڭ
 ەتكەزىياااار ۇشاااارنىڭقوغ ۋە ىكىۆلتاااۈرۈلگەنلئ ۇتىئۇشااانىڭق ۈەنااادىي ەنن ەلگەنااادەك
 .ۆزگەرتكەنغا ئ( ەمىنلىكئ) “ڭنىڭجى”يىلنامىنى  ەبرىكلەپ ت ەلگەنلىكىنىك

 ڭچااو ەلتااۈرگەنك ەرزىااگەل ەمىلكەتنااىم ۈتااۈنپ ۋەئااوردا  ېلىنغااانتىلغااا ئ يۇقىرىاادا
 ەساىملەرنىڭئائىات ر ۇتىئۇشاقاق ۇبولوپما. تاپقاان ەۋەرن ۈتاۈنلەرپ ۈنج ۋجا ۋاڭئىشالردا 

 ۇنىاڭئ ەنبىال ۇنىاڭب. ېڭەياتكەندائىرىساىنى ك ەزەرن ۇنىاڭئ ۆرسىتىلىشاىك نىداەرەمخاھ
زىيىناى  -پايادا ۈشمەنلىشىشانىڭد ۋەدوستلىشىشاى  ڭىنىاەتلىرمىلل ەنزۇن ۇن ھ ۆڭلىدەك
 ەنن ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ ۇڭا شاا. بولغااان ۇپبولاا ەيااداقاااراش پ ۇئەييەنماا ەققىاادەھ
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 ۇئىلتىمااا  قىلغاناادا  ئاا ۇشاانىبول ۇمۈيئوغااك ۈچااۈنئ ېقىنلىشااىشي ېخىمااۇت ۇاللىسااىگەس
رولىناى ئوينااپ   “ەلچىسىتىنچلىق ئ” ەنرازىلىقى بىل ۆزچىقىپ  ئ ۇغائوتت ېرىپك ۆكرەكك
زور  ۇستەھكەملەشاتەكم ۋە ۈچەيتىشكا ۇناسىۋىتىنىم ەدوستان ەتلىرىنىڭمىلل ەنزۇن ۇن ھ

 ېنىزەكنىاڭبىر ك كىەمئىيەتتىج ېئوداللىقف ۋالقىيىم ئا 2000. ئالغان ەزىممىىسگ ۋەزىپىنى
 .ۇبولمايد ەيدىم ەرىكەتھ ەسۇرانەج ەقىقەتەنمۇھ ەرىكىتىنىھ ۇرانەبات ۇنداقب

ئوردىسااىغا  ەڭرىقااۇتشااىمالدىكى ت ەگىشااىپ ئ ەڭرىقۇتقااات ۇشااارقوغ ۋجۈنجااا ۋاڭ
 ەتلىكسااالپ ەمىان ناھاايتى ت ۇراساىمىدام ۇزىتىشئ ۆتكۈزگەنئ ۇاللىسىس ەنن ۇئ. بارغان

چاغاادىكى  ەينااىئ ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا ەنااۇبىيج. ننااامەەن ېيىنكااىك». ۇرغااانت
 ۈزەللىشاىپناھاايتى گ ۋجۈنجاا ۇراساىمىداىش مۇزىتئا ۇشاارنىقوغ» ەسۋىرلىنىپ ت ەھۋامئ
 ۇنىئاا. ۇراتتىتاا ۇپقوشاا ۆسااىنھ ۆساانىگەھ ۇنىااڭئ ەرپايالرئىسااىم ساا ۇپ بولاا ەتااكەنك

قااااراپ  ەكىلاااداتقىنىچئىككاااى قاسااانىقىدا تىللىرىناااى چا ڭچىققاااانالر يولىنىااا ۇزاتقىلىئااا
 وغراتاا ۇناسااىۋىتىنىم ۇنالرنىااڭھ ەنبىاال ەناازۇالرن ۇئاا. ەنگەنناااتىرل ەپد  «ۇرىشاااتتىت

 ەنبىاال ەسااتايىدىللىقئااانىر ناھااايتى ئ-باشااتىن ۋەزىپىسااىنى ۆزىنىااڭئ ۇغااانلىقتىن تون
 ۆياادەئ ېاادىرچ[ 67] ۆرۈپكاا ەرزەنااتقىااز پ -ۇمئوغاا ېرىاادەي ۇنالرھاا ۇئاا. ۇنلىغااانئور
 ۇرماۇشت ۋچىلىقچاار ۆچمەنئىچىاپ كا ېتىقق -ۈتس ەپ ي ۆشىنىگ ڭالنىم ۇرغۇزۇپ ئولت

 ۇشاارقوغ ۈچاۈن ئ ۇنداشئور ۋەزىپىسىنى ۆزئ انىرىغىچەئ ەڭئ ەنەقالماستىن  ي ەچۈرۈپالك
ئااادىتى  ۇنالرنىااڭھ”( يىلااى-31 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا) ېاايىنك ۆلگەناادىنئ ەڭرىقااۇتت

ئاالچى بىرىنچاى ئاالچى  ۈنجاۇالچى  جئىككىنچاى ئا ۇبا)ئالچىسىدىن  ڭچو ۇنىڭئ “ەبويىچ
 ەسالىدەئ. بولغاان تلىقياا ۇقاغااب ۋداتا ەڭرىقۇتت ۇجۇرۇتئوغلى ف ڭچو. ۇغۇلغانت( ئىدى

ئااادىتى ئىپتىاادائىي تااوپ نىكاااھ  “ېلىشئاا ۇنلۇققااائانىسااىنى نوت ۆگەيئاا ۆلسااەئاتىسااى ئ”
 ۋە ۇنىسيو -ەقائىد ۇاللىسىدىكىلەرنىڭس ەنن ەتنىم ئاد ۇب ۇپ بول ۇغىقالد ۇرۇشنىڭت
ال ەنىاي ۇنالرداھ ۇ ېكىنل. ئىدى ەتقاالق ئاد ېيتقانداچاغدىكى تارىخىي شارائىتتىن ئ ەينىئ
 ۈپىتىسا ۇشبولا “ەلچىساىئ ۇنالرنىاڭھ”ئاساتىدا   ەھاۋامسااقلىنىپ قالغاان ئ ۈردەت ەڭك

 ۇنالرھا ەتتىكىئىش قىلمىساا  ئااد ەبويىچ“ ئادىتى ۇنالرنىڭھ” ەگەرئ ۋجۈنجا ۋاڭ ەنبىل
 ۇنالرنىاااڭھ ەنبىااال ەنااازۇالرن ەنەقالماساااتىن  ي ۇرمايالقالاااد ەسااارىيانشاااى تئارىساااىدا 

 ەڭرىقۇتنىاڭت ەنبىال ۋجۈنجاا ۈنكىچا. قويااتتى ەتكاۈزۈپر يەساىيامان ت ۇناسىۋىتىگىمۇم
ئىنكاساى  ۇناسىۋىتىنىڭسىياسىي م ۇنالرنىڭھ ەنبىل ەنزۇالرن ەتتەماھىي ۇناسىۋىتىنىكاھ م
 ەنقايتااا ياااتلىق بولماااي ن ڭجۈننىااڭجا نىڭېڭاادىچ ەنچاغاادا ن ەينااىئ ۇڭا شاا. ئىاادى

 ۇنىڭغاائ ېيىن ئالغاندىن ك ۇرۇپتاپش ەكتۇبىنىتوغرىسىدىكى م ېتىشقايتىپ ك ۇاللىسىگەس
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 ەنن ۈشۈرۈشاااىچ ەرماااانتوغرىساااىدا پ ۆرۈشئىاااش كااا ەباااويىچ“ ئاااادىتى ۇنالرنىاااڭھ”
 نەبىاال ۇنالرھاا ۋەقىلغااانلىقىنى  ۆرمەتھاا ەئااادىتىگ-ۆرۈپئاا ۇنالرنىااڭھ ۇاللىسااىنىڭس
 ۇاللىساىنىڭس ەنن ۋجۈنجاا ۋاڭ. ەيدۇئىپادىل ەدرلىگەنلىكىنىدوستلىقىنى ق ەنزۇالرنىڭن
 ۇرۇپتاپشاا ەرمااانىنىپ ېڭاادىنىڭچ ەنن ۈشااەنگەنلىكتىن چ ڭقااۇراسااىنى چوۇددىئم ۇباا

 ېھتىيااجىنىئ ۆلەتنىاڭد ېنىاپ نىيىتىادىن ي ېاتىشك ۇاللىساىگەس ەنن ېايىن ئالغاندىن ك
 ەنئەنىساىنىئ ەنزۇالرنىاڭبىلىاپ  ن ەالدوساتلىقىنى ئ ەنبىال ۇنھا ەنزۇ ن ۇتۇپ ت ۆزدەك

 ەرچەگ) “ۆيلىنىشاىئانىساىغا ئ ڭئوغلىنى” اي قىلم ەرۋاپ ۇزۇلىشىغاب ۇنلىرىنىڭيوس-ەقائىد
 ۋاملىااقدا ۋەزىپىسااىنى ۆزىنىااڭقىلىپ ئ ۇبااۇمق ەتنىئاااد ەكد( ۇمۇئانىسااى بولمىساا ۆزئاا
 .ۇرغانقلىقىنى ئىشقا ئاشئىتتىپا ۇق دوستل ەتلىرىنىڭمىلل ۇنھ ەنزۇ ن ۇنداپ ئور

ساىرتىغا يااتلىق  ۇلنىاڭقور ېيتقاندا ئ ەتەنئايالالرغا نىسب ەۋرىدىكىد ۇاللىسىس نەن
 ۇنالرنىااڭھ ەنبىاال ەناازۇالرن ۇباااڭلي ۋى گااا. ئىاادى ەمە ئىااش ئ ەتتىكىقىلىاانىش ئاااد

 ۇياۈەننىقىازى ل ڭچاو ەباويىچ ەكلىپاىت ۇجىڭنىاڭلي ۈچۈن ئ ەلتۈرۈشتىنچلىقىنى قولغا ك
 ەنىمىشاك»:ۇنماايناانىش ئ ۈبولغانادا  لا قۇدىالشاماقچىيااتلىق قىلىاپ  ەڭرىقۇتقات ۇربات
 ەلتەنەتتىكىس ۇدىس[. 68] ۇرغانئاھ ئ ەپد «ېرىسىلەربتاشالپ ب ۇنالرغاقىزىمنى ھ ېنىڭم

 ەرتز ۋۇزىغاااتاجا ۇلاادارلىرىنىڭق ۇنھاا ەئىتتىپاقلىشااىپ بىرلىكت ەنبىاال ۇيسااۇنالرئ ۋاقتىاادا
يااتلىق  ۈنبېگىگەكا ۇيساۇنننى ئۈقىازى شاىج ۈجىيەننىاڭلي گىېب ڭدۇجيا ۈچۈن ئ ېرىشب

 ۇرمۇشاقاتونىمىغاچقاا  ياات ت ەقىلچ ۋەزىپىسىنىسىياسىي  ۆزىنىڭئ ۈنشىج ېكىنل. قىلغان
 :ۇڭاش. ەتكەنك ېلىپك ەتكۈسىك ۇرتىغاي ۆكۈپچ ەمگەبويى غ ۈنك ۆنەلمەي ك

 
 ۇغقانالر ت ېنىيىراققا م ئۇزاتتى             

 .ىغانان ۇيسۇنقىلىشىپ ئ ياتلىق             
 ۋكان كىگىز ئوتا ۇمۇالقي ئۆيلىرى             
 .ۇزۇقكەنئ -تائام ېتىقق-ۆشگ ئۇالرغا             

 ەسلىسەم ئ ۇرتنىپىغانىم ي ئۆرلەيدۇ             
 [.69]ەتسەمك ۇچۇپالئ ۇرتۇمغاي ۇپبول قۇش             

 
 ۋجۈننىااڭئىپادىسااى جا ۋە ەيپىياااتىك ەساارەتلىكھ ۇنااداقب ئۇنىااڭ .يازغااان ېئىرشاا دەپ

 .نىدۇەرقلىپ ەلۋەتتەھالىتى ئ ۇقروھل ەردانەم
 ەنجااۈنن ۋجۈنجااا»: ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا ەنااۇبىيج. ەننااامەن كېينكااى»
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 ەپد« چىققااان ېلىااپئائىلىسااىدىن ك ۇقراپاا ۆمىنناھيىسااىدىن  ماا ۇيزىگاا ڭئايمىقىنىاا
بانشااىلىق   ۋىپلىااق تى ېيىاانكىلەرئائىلسااىنى ك ۇقراپاا ۆمىنئاتااالمىش ماا. ەنگەنناااتىرل
 ۋجاا ەساەرلەردىمۇباشاقا تاارىخىي ئ. انزاھلىغائى ەپد ەقىلمايدىغان ئائىل ەرچىلىكسودىگ

 ۇبولغانادا  ئا ۇناداقب. ېلىنمىغانچىققانلىقى تىلغا ئ ېلىپئائىلىسىدىن ك ەمەلدارئ ۈننىڭج
ئائىلىساىدىن   ۇقراھىاب بولمىغانادا ئااددىي پا ۇ چىقمىغاندىم ېلىپئائىلىسىدىن ك ېھقاند

ئائىلىادىن  ۇناداقب ن چىققاا ېلىاپتاينىپ ياشاايدىغان ئائىلىادىن ك ۈچىگەك ۆزئ ۇمەنئوم
 ۇنداقشا. ۆرساەتكەنك ەساىرزور ت ەكىللىنىشاىگەش ېرىنىاڭناراكت ۇنىاڭچىقىاش ئ ېلىپك

 ۇنىااڭئ ۇشااىنىبول ەكسااىچەئ ەنتامااام ۋجۈننىااڭجا ڭئىپادىسااىنى ۈننىڭشااىج ەن ئىااك
 ەنقالغانلىقى بىل ۆنۈپك ۇرمۇشقات ەشەمەتلىكھ ۋەچىققانلىقى  ېلىپئائىلىدىن ك ۆڭەكئاقس

 .ۇبولمايد ەدىيىشك ۋەتسىزۇناسىم
 ەنازۇ بىرىنچىادىن  ن. ەئىاگ ەمىايەتكەياتلىق قىلىنىشاى زور تاارىخىي ئ جاۋجۈننىڭ

 ەڭرىقۇتنىااڭت ۇشااارقوغ. ەرگەنب ەھمىاايەتئىشااقا ئىنتااايىن ئ ۇباا ەرەپئىككااى ت ەرھ ۇنھاا
 ۇقنااوقتىنى تولاا ۇباا ېرىشااىنااامىنى ب“ ئااالچى ۇچىقىلغاا ەمىاانئ ۇنالرنىھاا” ۋجۈنگەجااا

 ۇماات ەتراپىادىكىئ ېقىنيا ەھىرىنىڭشا ۋتۇباا ڭىڭغۇلنيىلى ئىچكى مو-1954 .ۇئىسپاتاليد
ئااانىرقى  ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەربىاايچىققااان غ ەبرىسااىدىنق ۇاللىسااىس ەنن ېزىسااىدىكىي
   “ەمىنلىااكئ ۇنياشىساا”  “ۇدىالشااتۇقق ەنبىاال ەڭرىقااۇتت”بولغااان  ەنسااۇپم ەزگىلىااگەم
 ەنن[ 70] ۇسااپام كاھىشاالرم شاۈرۈلگەنۈچ ەتالەرن ېاگەند“ ئاسايىشلىق بولغاي ەڭگۇم”
 ەرگەنلىكىناااىب ەھمىااايەتيااااتلىق قىلىنىشاااىغا ناھاااايتى ئ ۋجۈننىاااڭجا ۇاللىساااىنىڭس
 .ۈشەندۈردۇچ

تىنچلىاق   ەتلىارىگەمىلل ۇنھا ەنازۇ ياتلىق قىلىنىشاى ن ۋجۈننىڭجا ئىككىنچىدىن 
 ۇنچاۇيىق ۇۈبقىازى شا ۇنىاڭئ ېيىن ك ۆلگەندىنئ ۇئ ۇڭاش. چاچقان ۇرۇقىنىدوستانىلىق ئ

 ۋارىساالىق ەقىدىسااىگەئ ېغىاادىكىھايااات چ ۇنىااڭئ ەنىااالتااان ي ۈبۇشاا ۈيئوغااۇلىك ۋە ۈنياا
 ۈچاۈنئ ۆتۈشاىئ ەتىانب  دوساتان ەتنىاڭمىلل ئىككى ۇنھ ەنزۇ ن ۈردەت ۋاملىققىلىپ  دا

 ەتنىڭئىككى مىلل ۇنھ ەنزۇ ن ەۋرىدەد ڭما ۋاڭ ۈچىنچىدىن ئ. ۆرسەتكەنتىرىشچانلىق ك
 ېلىاپئاارقىلىق ئ ۇناساىۋىتىم ەنسنىڭش ۇشۇم ەتئىبار ۋجۈندىنردا جاھالال ۆپئاالقىسى ك

 ۈشاۈپچ ۇرىغاائوتت ۇپ بولا ۋەكىام ەرەپاكەئىككاى ت ۇنھ ەنزۇ چاغدا ن ەينىئ. ېرىلغانب
 ۈبۇشاا ۈملىاادىنج. ېرىشااكەنلەرئ ەتىۋارلىشااىغائ ڭنىااڭما ۋاڭ ۋە ۈگەتكەنئااارازچىالرنى تاا

 ۇنچۇيىنىاڭق ڭيۈدا ەۋرىسى ن جۈننىڭۋجا)جورچى شى  ۈيۈكتان  ب ۈبۇش ۈن ي ۇنچۇيىق
 ەممىسااىھ ڭقاتارلىقالرنىاا ېڭسااادىخ ۋە( ەنااىجىي ۋجۈننىااڭجا)نااان  ۇ  شااىت(ئااوغلى
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 ۇنالرنىاااڭھ ەنبىااال ەنااازۇالرن ۋجۈننىاااڭجا ۇنىڭغااااب. انلىرى ئىااادىۇققااات ۋجۈننىاااڭجا
 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ەسىرىنىت ڭقۇرچو ۇرغانقالد ۋەئورنى  ۇتقانت ۇناسىۋىتىدەم

 ۇنىاڭئ ېكنلا. ياوق ەلۇمااتم ېنىاقتوغرىساىدا ئ ېارىي ۋە ۋاقتاى ۆلگەنئ ڭجاۋجۈننى
 [.71] ۇقىلىشقا بولىد ەرەزپ ۆلگەنلىكىنىئوردىسىدا ئ ەڭرىقۇتشىمالىدىكى ت ۆللۈكنىڭچ

 
 :ئىزاھاتالر

 
 ەد «ەنااتىر ەققادىەھ ەگلىكلىرىچىن ب»جىلد  -5 «ەرتارىخىي ناتىرىل» ەنەي[ 1]

 ۋېاي  ۋ جاا ەن ن»( يىلى -318 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)يىلى  -7 ۇگېڭچ ۇيۋېنۋاڭنىڭن
 ەپد« قىلغاان ۇجۇمھ ەگلىكىگەباشالپ چىن ب ۇنقوش ۇنالرھ ۋە ەگلىكب ەشچى ب ەن ي

تااارىخىي » ۈنكى چاا. ئىشااىلتىلمىدى ولمىغاچقاااب ەنچىلىكئىشاا ۇ بولسااىم ەنگەنناااتىرىل
 ەمھ ەتىرنااا ەققىاادىكىھ ەگلىاارىب ۇچاا ۋە ەن ي ۋېااي  ۋ جااا ەن ن دىكااى«ەرناااتىرىل

 ەشچاغادا ب ەيناىئ دە«ەدبىرلىارىت ەگلىكىنىاڭچىان ب. ەدبىارلەرت ەۋرىدىكىد ېغىلىقي»
 غاانقىلىن ەياتقىلغاانلىقى ق ۇجاۇمھ ەگلىكىاگەچىان ب ڭنىا(ەگلىكب ەياكى ئالت) ەگلىكب

قىلىشااقا  ەئىاادار ەلناىئ». ېلىنمىغااانقاتناشاقانلىقى تىلغااا ئ ۇنالرنىااڭھ ۇنىڭغاااب ۇ بولساىم
 ەگلىارىب ەني ۋە ۋېاي ۋ جاا ەن ن ۇ چا»يىلاى  ۇش ۇدىم «ۆرنەكلەرئ ۇمىيپايدىلىق ئوم

 ۇجاۇمھ ۇلىغااقور ەنگۇقىلىپ  ن ۈرۈشجازا ي ەگلىكىگەچىقىرىپ چىن ب ۇنبىرلىشىپ قوش
 ەگلىكنىااڭب ەشب ۇردى تاقابىاام تاا ۇالرغاااچىقىرىااپ ئ وشااۇنق ەگلىكااىقىلاادى  چىاان ب

باشاقا  ۇناساىۋەتلىكم رغااۇنالھ. ەنگەننااتىرىل ەپد «ېكىنادىچ ۇپبولا ەغلاۇپم ۇنىقوش
قاتناشااقانلىقى تىلغااا  ۇجۇمغاااقىلىنغااان ھ ەگلىكىااگەچىاان ب ۇنالرنىااڭھ ۇماتىرىيااالالردىم

« باشاالپ ۇنقوشا ھاۇنالر»دىكاى  «ەنااتىر ەققىدەھ ەگلىرىچىن ب» ۇڭا ش. ېلىنمىغانئ
 ېگااىچىاان ب ەۋرىاادەد ېغىلىااقي[ 2. ]ېاارەكقالغااان بولسااا ك ېزىلىااپناتااا ي ۆزساا ېااگەند
 ەنشااىئااورنى ھااازىرقى س ۇپ قىلغااان بولاا ەسااىائالوبااان ناھىيىسااىنى ت ڭۇيۋېنااۋان
دىكااى  «ەسااىھەتلەرن-ەناادىپ» ۇڭا شاا. ەرقىدەشاا ڭناھىيىسااىنى ۇشاايەنس ۆلكىسااىدىكىئ

 .ۆرسىتىدۇشىمالىنى ك ەنشىنىڭس ازىرقىھ «ۆۋىنىت ڭئالوبانالرنى»
 «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ»جىلىد -110 «ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 3]
 .«ەبرىلىرىق ۇنالرشىمالىي ھ»: ۇڭرجى سوردو. [ 4]
 .«ۇھاكىمەم ەققىدەھ ەگلىكىچىن ب»جىلىد -1 «ەشىننام»جيايى [ 5]
 .«ەرجىمھالىت ۋسونىڭچا»جىلىد -49 «ەننامەن»[ 6]
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جىلىاد -15  «ەنااتىر ەققىدەھ ۇاڭچىن شىخ»جىلىد -6 «ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 7]
 .«يىلنامىسى ەگلىكب ەئالت»

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتىرىلتارىخىي نا»[ 8]
 .«ەرجىمھالىت ۇجىڭنىڭلي. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 9]
جىلىااد  -52 «ەننااامەن»  «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل»[ 10]

جىلىااد  -5 «ەناااتىر ەققىاادەھ ۇياادىن»جىلىااد  -2  «ەرجىمھااالىت ەنگونىااڭئ ەنن»
 .«ەناتىر ەققىدەھ ڭدىجى»

 .«ەنتر ۋەمىا »جىلىد -3 «ەشىننام»[ 11]
  «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 12]
  «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 13]
 .«ەناتىر ەققىدەھ ۋۇدى»جىلىد -6 «ەننامەن»[ 14]
 .«ەرجىمھالىت ەنگونىڭئ ەنن»جىلىد  -52 «ەننامەن»[ 15]
قولالنغااان  ېناادارىنىكونااا كال ڭۇاللىسااىنىچىاان س ەساالەپتەد ۇاللىسااىس ەنن[ 16]

يااز باياان  ەتىيااز قىش  ئانادىن ئ ۋامئا ۇڭا ش. قىلىنغان ېشىب ڭئاي يىلنى-10 ۇپ بول
 ۇنجىتا ەتىيازنىڭئ ۆزگەرتىلىپ يىلىدىن باشالپ كالىندار ئ -1 ەيچۈت ۋۇدىنىڭ. قىلىنغان

 .قىلىنغان ېشىب ڭيىلنى ېيىئ
 ەنن»جىلاااد  – 108  «ەقىسسااا ەققىااادەھ ۇنالرھااا. ەرتاااارىخىي نااااتىرىل»[ 17]

جىلاد  -52  «ەناتىر ەققىدەھ ۋۇدى»جىلد   -6 «ەننامەن»  «ەرجىمىھالىت ڭرۇنىڭچا
 .«ەرجىمىھالىت ەنگونىڭئ ەنن»

 ۋە ڭچىا ۋېاي»جىلاد  -111  «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 18]
 .«ەرجىمىھالىت ىڭۇننلى سانغ»جىلد  -109 «ەرجىمىھالىت ۇننىڭسانغ ەۋەندازقىرران چ

 ۋە ڭچىا ۋېي»جىلد   – 111   «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخي ناتىرىل»[ 19]
 ۇننىڭسااااانغ ۋېااااي»جىلااااد -112  «ەرجىمىھااااالىت ۇننىڭسااااانغ ەۋەناااادازقىاااارران چ

 .«ەرجىمىھالىت
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 20]
 ۇننىڭساانغ ۋېي»جىلىد -111. «ەىسسق ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 21]

 «ەرجىمھالىت
 «توغرىسىدا ەبازارنام»جىلىد -30 «ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 22]
 ۋېاااي»جىلىاااد -111 ۋە «ەقىسسااا ەققىااادەھ ۇنالرھااا. ەرتاااارىخىي نااااتىرىل»[ 23]
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 «ەرجىمھالىت ۇننىڭسانغ
 نەچىاان  ن ەساالىدەئ ۋچىالريااا. بىاار تااارمىقى ۋچىالرنىااڭيا ۋچىالركىچىااك يااا[ 24]

 ېشاىن ەنساۇدىكىھاازىرقى گ)ئارلىقىادا  ېغاىت( ەنتىلاي) ەنچىلىاي ۋە ۇنخۇاڭد ەۋرىدىالد
-174 ۇرۇنقىمىالدىيادىن با ەنمىانەنت ۇپ قىلغاان بولا ۋىچىلىقچاار( ەتراپداكارىدورى ئ

 ەرياساىنىڭئىلاى د ېيىن قىلىنغاندىن ك ەغلۇپپىدىن مەرت ۇنالرھ ەينىدەك-ئالدى ڭيىلىنى
 ەتراپىادائ ېغاىت ەنچىلاي ۋچىالر ياا ۇلاۇغئ ەتكەنلىارىك ۆچاۈپا كرايونىغا ېقىناىئ ۇقىرىي
 .ئاتالغان ەپد ۋچىالركىچىك يا ۇراقالشقانلىرىئارىالش ئولت ەنبىل ڭالرچىيا ېلىپق

 ۋە ڭچىا ۋېاي»جىلاد   –111  «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخي ناتىرىل»[ 25]
 .«ەرجىمىھالىت ۇننىڭسانغ ەۋەندازقىرران چ

 ۋە ڭچىا ۋېاي»جىلاد   –111  «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل تارىخي»[ 26]
-20  «ەزكىرىساىت ەرغاانەپ»جىلىاد -123  «ەرجىمىھاالىت ۇننىڭسانغ ەۋەندازقىرران چ

 «يىلنامىسى ۆرىلەرنىڭت ۇيانقىيىللىرىدىن ب ەنيۈەنجي»جىلىد 
 ۋە ڭچىا ۋېاي»جىلاد   –111  «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخي ناتىرىل»[ 27]

 .«ەرجىمىھالىت ۇننىڭسانغ ەۋەندازقىرران چ
قىلىنغانادىن  ەغلاۇپم ەرپىدىنت ۇنالريىلى ھ-174 ۇرۇنقىمىالدىيدىن ب ۋچىالريا[ 28]

 ېقىنىغاائ ۇقىرىيا ەرياساىنىڭھاازىرقى ئىلاى د ۆچاۈپك ەربكەكارىدورىدىن غ ېشىن ېيىنك
 ەنەي نىاادەەيك-ئالاادى ڭيىلنىاا-150 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا ېاايىن ك ەلااگەنك ۆچااۈپك
 ۆچۈپك ۋادىسىغا ەرياسىد ۇئاسىيادىكى ئام ۇرائوتت قىقوغلىنىپ ھازىر ەرپىدىنت ۇيسۇنالرئ

 ۋۇدىنىااڭ ەنمىاانەنباشاالىغان ت ەچۈرۈشاانىك ۇرمااۇشت ۇراقئولتاا ۇنۇپ بويساا ېرىيىگەباااكت
 ېاارىگەي ۇالرنىااڭئ ەننىااڭچي ڭجااا( يىلااى-128 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى -1 ۈەنسااۇي
 ۇپبولاا غانلىقىباشااالن ڭئاالقىسااىنى ۇرتنىااڭي ەربىاايغ ەنبىاال ىسااىۇاللس ەنن ېرىشااىب

 .ۇھىسابلىنىد
 ېغاىت( ەنتىال) ەنچىلاي ۋە ۇنخاۇاڭد ەبىلل ەنبىل ۋچىالريا ەسلەپتەد ۇيسۇنالرئ[ 29]

 ۇجۇمىغاااھ ۋچىالرنىااڭيا ۋاقتىااداقىلغااان  يولباشچىسااى ناناادومى  ۋىچىلىقئارىلىقىاادا چااار
. بارغااان ېچىااپق ېاارىگەي ۇنالرنىااڭھ ېاايىنك نۋېلىنغاناادىقىلى ەئىااگ ېاارىي ۇچراپ ئاا

 ەڭرىقاۇتبولغانادا كىئاوك ت ڭچاو ۇئا ېقىۋالغاان ب ۇتقاەڭرىئوغلى راغاومىنى ت ڭناندومىنى
 ەرپىادىنت ەڭرىقاۇتت ۇرباات ۋچىالرچاغادا ياا ۇشا. ەرگەنب ەميارد ېلىشىغاقىسا  ئ ۇنىڭئ

 ېقىنىغاائ ۇقىرىيا نىڭەرياساىھازىرقى ئىلى د ەتراپىدىنكارىدورى ئ ېشىتارمار قىلىنىپ  ن
ناااانىنى  ۋچىالرياااا ۇجاااۇمھ ۋچىالرغاااايا ەرباااتىنغ ۈنبەگكااا. ئىااادى ەتاااكەنك ۆچاااۈپك
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 ۇيساۇنالرئ. ەتاكەنك ۆچاۈپك ۋادىسىغا ەرياسىد ۇئام ەنەئامالسىز ي ۋچىالريا ۆلتۈرگەچكە ئ
ھااازىرقى ) ەھىرىنىقىزىاام قورغااان شاا ېلىااپق ۋادىسىدائولتۇراقلىشااىپ ەرياسااىئىلااى د
 ۇقىرىياا ەرياسااىنىڭشااىمالىدىكى نااارىن د ەربىاايغ ڭناھىيسااىنى ۇۇنساائ ڭدىكىشااىنجا

 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى -2 ۈەنگااۇاڭي ۋۇدىنىااڭ ەنن. ت قىلىغااانەنااپايت(ېقىنىاادائ
 ېاايىن ك ۈزگەناادىنئىتتىپاااق ت ېرىااپب ەلچىلىكااكەئ ۇيسااۇنالرغائ ەنچىااي ڭجااا(يىلااى-115
ياااتلىق  ۈنبەگلىرىگەكاا ۇيسااۇنئ ېاايىن ك -ئىلگىاارى ەلىااكەئىككااى م ۈتاا ېجياا ۋە ۈنشااىج

 .قىلىنغان
  «ەزكىرىسااىت ەرغااانەپ»  «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخي ناااتىرىل»[ 30]

  «ەزكىرىساااىت ۇرتيااا ەربىااايغ»جىلاااد  -96  «ەنناااامەن»  «توغرىساااىدا ەبازارناااام»
 ەربىاايغ»جىلااد -87  «ەقىسساا ەققىاادەئوغااانالر ھ»جىلااد  -90  «ەننااامەن ېيىنكااىك»

 .«ەقىسس ەققىدەھ ڭالرچيا
جىلاد -8 «ەزكىرىساىت ۇرتيا ەربىايغ»  «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 31]

 .«ەناتىر ەققىدەھ ۈەندىش»
 .«ەناتىر ەققىدەھ ۋدىجا»جىلد -7  «ەننامەن»[ 32]
قىااران  ۋە ڭچىاا ۋېىااي»  «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل»[ 33]

 .«ەرجىمھالىت ۇننىڭسانغ ەۋەندازچ
 ۇچۈبىاااڭن ەتىياااازدائ( يىلاااى 121 ۇرۇنقىمىالدىيىااادىن بااا)يىلاااى -2 ۈەنشاااۇت[ 34]
 ۆلتاۈرگەنئاادىمىنى ئ ۇقئاارت ڭدىنمى 30 ەنەيازدا ي. ۆلتۈرگەنئ ەمنىئاد ۇقدىن ئارت8000

دىان  3000 ۇاڭ  لاى گا(«ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەرتارىخى ناتىرىل«)ئالغان  ەسىرئ ۋە
 ۋېاييىلاى -4 ۈەنشاۇت(«ەنااتىر ەققىادەھ ۋۇدى. ەنناامەن«) ۆلتاۈرگەنئادىمىنى ئ ۇقئارت
 ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەننااامەن»)ئالغااان  ەسااىرئ ۆلتااۈرگەن ۋەئااادىمىنى ئ ڭمىاا 19 ڭچىاا

 .ۇقئارت ڭدىنمى 130قوشقاندا  ەممىسىنى  ھ(«ەقىسس
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 35]
 نغااانېلىقىلىااپ ئ ەقىاامن گە«ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل»[ 36]

 .«كونا ئىشالر ېدىكىشىخ»
 ۇنغانسا ەنادىگەي ۇيىڭنىڭن ۋۇمكاتا دىكى«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 37]

 ېنشا دە«ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ۇقلىمااتول ەننامىگەن» ەنچيەنشي ۋاڭ[ 38. ]ەكتۇبىم
 .ەقىلىئالغان ن دىن«ەللەرئ ەتراپتىكىئ» ەننىڭچىنخ
 «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 39]
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 ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن»  «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 40]
 «ەقىسس
 ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن»  «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل» [ 41]
يىلاى قىشاتا -3 ۈەنساۇي ۋۇدىنىاڭ دە«ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 42. ]«ەقىسس

 ۇتاااننىئااوغلى ي ەڭرىقۇتنىااڭت ۈنقىلىااپ  كاا ېالنئاا ەپد ىقااۇتەڭرت ۆزىنىئاا ېچىغسااەئ
 ۋارىااائااوغلىنى  ۆزئاا ەڭرىقۇتنىااڭئااالچى ت ايىلااى ئاناا-2 ۈەنشااىي ۋدىنىااڭجا. ۆلتااۈردىئ

 ۋە ۋېيلاۈ. ۆلتۈردىئ ەگنىكاھب ۈيۈكسوم قوم ب ەۋەتىپئ ەمئاد ەنسىرەپ قىلماسلىقىدىن ئ
ساوم قاوم بىلىاك . چىقاردى تكەەنت ەڭرىقۇتنىت ۇياندىغ ېرىكتۈرۈپئالچى تىم ب ۈەنچۇج

 ۇرۇلتايغااان قېچىلغااائ ەجاادەربالىقتائ ۈچااۈنئ ېكىااتىشب ەڭرىقااۇتقااوم نااان ت ڭنااان  ئااو
 .ەنگەنناتىرىل ەپقاتناشمىدى د

 «ەناتىر ەققىدەھ ۈەندىش. ەننامەن»[ 43]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 44]
 ەۋەتىاپئ ۇننىسانغ ەشب ڭڭنىما ۋاڭ دىكى«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 45]

 دە«ەزكىرىسىت ۈلۈكت-ۇزۇقئ». ڭقارا ۆزگەرتكەنلىكىگەئ نى“ۆھۈرىم ەڭرىقۇتىنىڭت ۇنھ”
 .ېيىلگەند“ئونشاش ڭكىگەپادىشاھنى ۆھۈرقىلغان م ەقدىمت ەڭرىقۇتقات ۈەندىش”

 ۇڭگاوج ۋە «ەنااتىر ەققىادەھ ۈەندىشا»  «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 46]
 ۇاللىساىس ەنن ۇيەندىكىج» ۈزگەنئورنى ت ەتقىقاتت ېئولوگىيەمىيىسى ئارنئاكادى ەنلەرپ
 (.ەشرىن ەشرىياتىن ەنپ-يىلى ئىلىم-1957) ېتى ب-74 ڭئىزاھنى «ۈتۈكلىرىپ

 ەڭرىقۇتالرنىااڭت ەشب”يىلىاادىكى -57 ۇرۇنقىمىالدىياادىن باا ەڭرىقااۇتت ۇغتاا[ 47]
 ۆزىنىئا ۇپبولا ەغلاۇپم شاتاۇرۇئ ېايىنبىارى  ك ەڭرىقۇتنىڭدىكى ت“ تالىشىشى ەتھاكىمي

ئاتااپ   ەپد ەڭرىقۇتت ۇڭجىنر ۆزىنىئ ەربتەنان غ ۇشۈنئىنىسى ش ۇنىڭئ. ۆلتۈرۈۋالغانئ
 ەمئ ۇشاارغاكىچىاك ئىنىساى قوغ ۇغنىاڭت. ۈرۈلگەنلتۆئ ەرپىدىنت ۇتىئۇشق ۆتمەيئ ۇزۇنئ

 .بولغان
  ۇپبولاا ۆلااۈنگەنب ەئىككىااگ ەتئىبااار ەربااتىنغ ەرق شاا ڭلىڭااالرچاغاادا دى ۇباا[ 48]

. قىلغاان ۋىچىلىقبويىادا چاار ۆلىھازىرقى بايقاام كا ەنىالي ڭلىڭالرقىسىمدىكى دى ەرقىيش
 .قىلغان ۋىچىلىقئارلىقىدا چار ۆلىبالقاش ك ۋە ەرياسىد ېرتىشبولسا ئ ڭلىڭالردى ەربىيغ

  «ەرجىمھالىت ڭنىڭتا ېنچ»جىلىد -70  «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 49]
 .«ەناتىر ىدەەققھ ۈەندىي»جىلىد -9

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 50]
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 «ۇنالرھ»جىلىد -4 «ەشىننام»[ 51]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل» [ 52]
 ەڭرىقۇتنىاڭت ڭيۆناا ۇڭجا” دە«ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل» [ 53]

 “ۈگەتتىئاا ېلىشاانىىنى ئسااان ۋىالرنىااڭچار ۋە ەمقااوم  سااوم قااوم نانلىرىغااا ئاااد ڭئااو
 .ېيىلگەند

 ۈلا ۋېيبولغان  ۇنلىرىدىنھ ڭشۈيچا ەسلىدەئ ېزىشنىق ۇدۇقق ۇرۇش ق ەھەرش[ 54]
 ۇرغاانت ۇپبولا ەمەلاداريىام ئ ۇزۇنئا ۇاللىساىدەس ەنن ۈل ۋېي ەممائ. ۆگەتكەنئ ۇنالرغاھ

 ىادەەققھ ۇنالرھا. ەنناامەن) ۇچرىغاانئ ڭقاۇرناھاايىتى چو ەسىرىگەت ەنزۇالرنىڭن ۇپ بول
 ۇدۇقق ۇرۇش ق ەھەرش ۇڭاش(. «ەرجىمھالىت ڭلى سۇن ۇاڭ لى گ»جىلىد -54  «ەقىسس

 .ۆگەتكەنئ ۇنالرغاھ ۆگىنىپ ئ ەنزۇالردىنن ۈل ۋېي ۇسۇلىنىئ ېزىشق
 ۆھااۈرىم ۋەزىرىنىااڭ ۇنھاا»جىلىااد -18« تااوپلىمى ۇەنتاااڭگ» ۋېينىااڭگو ۋاڭ[ 55]

 ۇيااانقىيىللىرىاادىن ب ۈەنەنيااجي»جىلىااد -20 «ەرتااارىخىي ناااتىرىل»[ 56. ]«ەققىاادەھ
-17  «ەناااتىر ەققىاادەھ ۈەندىشاا»جىلىااد -8 «ەننااامەن» ۋە« يىلنامىسااى ۆرىلەرنىااڭت

 ۆھپىكاارت ەۋرىلىرىادىكىد ېڭادىچ ۈەندى ي ۈەندى ش ۋدى جا ۋۇدى  ڭدى جى»جىلىد 
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ»  «يىلنامىسى ۋەزىرلەرنىڭ

تااارى   ۇڭگااوبىاار قىسااىمىنى ج رنىااڭېرىيالالمات ېئولوگىيلىااكئارن ەھەتااتەج ۇباا[ 57]
 نىاڭ«ېرىيااللىرىيادىكاارلىقلىرى پايادىلىنىش مات ەدەنىايەتم»بىر قىسىمىنى  ۇزىيىدىن م

 ەنن ۋە ۇنھا ەربىادىكىغ ۇڭغۇلنىاڭئىچكاى م» ۇنىاڭسانىدىكى لى يىي-4يىللىق -1957
 .ۆرۈڭدىن ك«يادىكارلىقلرى ەۋرىد

تاارىخىي »  «ەنااتىر ەققىادەھ ىۈەندش»  «ەناتىر ەققىدەھ ۋۇدى. ەننامەن»[ 58]
 .«ەرجىمھالىت ۇننىڭسانغ ەۋەندازقىران چ ۋە ڭچى ۋېي. ەرناتىرىل
جىلىااد -28 «ەننااامەن»  «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل»[ 59]

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ»   «ەزكىرىسىت ۇغراپىيەج»
 ۇرتياااا ەربىاااايغ»  «ەرجىمھااااالىت ۇۋۇنىڭساااا»جىلىااااد -54 «ەننااااامەن»[ 60]

 ەناۇبىيج. ەنناامەن ېيىنكاىك»  «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 61. ]«ەزكىرىسىت
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 62]
 «ەرجىمھالىت ڭجىن مىللىتىنى»جىلىد -68 «ەننامەن»[ 63]
يىللىااق -1955 ڭنىاا «ېرىياااللىرىيادىكااارلىقلىرى پاياادىلىنىش مات ەدەنىاايەتم»[ 64]
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« تااش ئويمىساى ۇچۈبىڭنىاڭن ەۋرىادىكىد ەنن ەربىايغ» ۈننىڭزىي ۋاڭسانىدىكى -10
 .ڭقارا ەماقالىسىگ ېگەند

يازغاان  ۇاللىساىگەس ەنن ۇالرنىاڭئ ۇپ ياوق بولا ېزىقاىي ەسالىدەئ ۇنالرنىڭھ[ 65]
 ۇالرنىااڭئ ېكىنلاا ۈبھىسااىز ش ەرگەنلىكااىب ېزىااپي ېزىقىااداي ەناازۇن ەناازۇالرن ەتلىرىنااىن
يازغاانلىقى  ېزىقتاازادى قايساى ي ەتلىرىناىيازغاان ن ەلالەرگەباشقا ئ ەربتىكىغ ۋە ۇيسۇنئ
 .ە ت ېمەكد ېمەبولمىغاچقا  بىر ن ەلۇماتردا مېرىيالالتارىخىي مات ەققىدەھ

 .«ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ. ەننامەن»[ 66]
 نۇشاااردىقوغ)ئااوغلى ئىتجىيااا   ۇققااان ئىككااى قىااز ت ۇم بىاار ئوغاا ۋجۈنجااا[ 67]

 ۈبۇتانغاقاوم شا ڭئاو ۈنقىازى يا ڭچاو. قوم بااتىا ناان بولغاان ڭئو ېيىنك( ۇغۇلغانت
ياتلىق بولغاانلىقى  ۇرۇقىغائ ڭيۈكىچىك قىزى دا ۇنچۇيى ق ۈبۇش ۈچۈنياتلىق بولغانلىقى ئ

 (.ۇغۇلغانت ەڭرىقۇتتىنت ۇجۇرۇتئىككىال ف)ئاتالغان  ەپد ۇنچۇيىق ڭيۈدا ۈچۈنئ
 .«ەرجىمھالىت ڭنىڭجى ۇلي»جىلىد -99 «ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 68]
 .«ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ. ەننامەن»[ 69]
يىللىااق -1955 ڭنىاا «ېرىياااللىرىيادىكااارلىقلىرى پاياادىلىنىش مات ەدەنىايەتم»[ 70]

قىلغاان  ېالنپاونكىتى ئا ەتيادىكارلىقلىرى نىزم ەدەنىيەتم ۇڭغۇمسانىدىكى ئىچكى م-10
 .«دوكالتى ەتلەشر ېنىقالپئ برىلىرىنىەق ەنن ەربىدىكىغ ەھىرىنىڭش ۋتۇبا»

 ەرياساىنىڭد ېيخاېدان ەنۇبىادىكىج ەھىرىنىڭشا ۆكخوتك ۇڭغۇلدىكىئىچكى م[ 71]
 ېلىمىزنىاڭئ. ەمە ئ ەلۇمم ۇپۇرۇلغانلىقىقاچان ق ۇپ بول ەبرىسىق ۋجۈنبىر جا ەنۇبىداج
 ڭتااا ەساالەپد ەڭئ ەبرىسااىق ۋجۈنئاساسااالنغاندا  جااا ېرىياللىرىغااايازمااا مات ەدىمكااىق
 ۇڭسا. ېلىنغاانجىلىدىادا تىلغاا ئ-179 نىاڭ«امۇ قا ۇمىيئوما»يازغان  ۇيۈد ەۋرىدىكىد
-38 ڭنىا «ەرئاساايىش يىلالردىكاى نااتىرىل-تىنب»يازغان  ۆشىي ەۋرىدىكىد ۇاللىسىس

-ئوت ۆپكۆكدائىم ك ەبرىسىق ۋجۈننىڭجا ەمھ ېلىنغانتىلغا ئ “ەبرەق ۆكك” ەنەجىلدىدا ي
 ۇاللىساىس ۈەني. ەنلگېيىئاتالغان  د ەپد “ەبرەق ۆكك” غاچقاۇرقاپلىنىپ ت ەنبىل ۆپلەرچ
 «ەنااتىر ەققىادەھ ەيازۇت»جىلىاد -1« تارىخى ۇاللىسىس ۋليا»يازغان  ۇتوقت ەۋرىدىكىد
 “ەباارەق ۆككاا” ۋە ەبرىسااىق ۋجۈنجااا دىمااۇ«ەزكىرىسااىت ۇغراپىيەجاا»جىلىااد -41 ۋە
 ەبرىساىق ۋجۈنجاا ۋەىشاى يااتلىق قىلىن ۋجۈننىاڭجا. ەنگەنبايانالر نااتىرىل ەققىدىكىھ

ئىچكاى  ۈزۈلگەن تا ۇھەرىرلىكىادەبااش م ۇئەللىپنىاڭم ەھاۋالالرپساىلىي ئەتوغرىسىدىكى ت
 «ەبرىساىق ۋجۈنجاا ۋە ۋجۈنجاا»قىلغاان  ەشاريىلاى ن-1979 ەشرىياتىن ەلقن ۇڭغۇمم
 .ەنگەنكىتابتا ناتىرىل ېگەند
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 ۇالرنىڭئ ۋەخارابلىشىشى  ۈللىنىشى،گ ۇنالرنىڭباب ھ. 1

 بولغان ەنبىل ۈزلەڭلىكت راۇئوتت 
 (Ⅱ)ۇناسىۋىتىم 

 
 ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەرقىيشاا ۋەقاراتقااان ناتااا سىياسااىتى  ۇنالرغاااھ ڭنىااڭما ۋاڭ. 4

 ۋۇزىتاجا ۇلدارلىرىنىڭق ۇنھ ەسلىپىدىكىد
 

 ۇنىااڭئ ېاايىن ك( يىلااى-31 ۇرۇنقىمىالدىياادىن باا) ۆلگەناادىنئ ەڭرىقااۇتت قوغۇشااار
 ەنھاااكىميىتى بىاال ەركىزىاايم ۇاللىسااىس ەنن پۇنۇبويساا ۋەسااىيتىگە ۇنىااڭئ ەۋالدلىاارىئ

 ەڭرىقاۇتبىار ت ەرھ ېايىنك ەڭرىقاۇتتىنت ۇجۇرۇتف. ساقلىدى ۇناسىۋەتنىم ەتىنب  دوستان
 ۇللىرىنىقىلادى يااكى ئوغا ەقادىمت ۋغاسو ەۋەتىپئ نىئاتاقلىق نانلىرى ۇرغاندائولت ەنتتەت

 ەبىلال ەتكەزىياار. ەلادىك تكەەئوردىغا زىيار ۆزىئ ەنسەنياكى ش ۋە ەۋەتتىبارىمتايلىققا ئ
 ەڭرىقااۇتت ۇجۇلجااۇتئ. بولاادى ەتراپىاادائ 200دائىاام  ەمراھلىاارىھ ۋەنااانلىرى  ەلااگەنك

 ەگ 500 ەملىرىئااد ەلاگەنك پباشاال( يىلاى-1 ۇرۇنقىمىالدىيادىن با) ەلگەندەك ەتكەزىيار
ى قارىشا ېاتىمق ەرھ. ۈتۈۋالادىك ەشەمەتلىكناھايىتى ھ ۇالرنىئ ۇاللىسىمۇس ەنن. ①ەتتىي

 ۈتۈۋېلىشاقاچىقىاپ ك ۇلادىنناادىمالرنى قور ەنساۇ م ۈچاۈنئ ۈرۈشئالدىغانلىقىنى بىلاد
تااالالپ  ەرنىكىشااىل ەتلىااكقام-ەددىق ۋە ەمەلاادارلىرىئ ېگااراچ ۇقئااابرويل ەمھ ②ەۋەتتااىئ
( ېگەناادەكد ۈنجااۇڭي ەنمااېن ي ەساالەن م) ڭيولىاادىكى ئايماقالرنىاا ۆتەرئاا ەڭرىقۇتنىااڭت

كىمخااپ   ەباويىچ ەقىلغاان چاغادا قائىاد ۇباۇمق ۇالرنىئا مېتىق ەرھ. ③قويدى ۋالىيلىقىغا
 ەنىام دوساتان ۇب ەمما ئ. قىلدى ەقدىمت ەسسىلەپھ ېچەكلەرنىك-كىيىم ەرناق شايى  س

باشااالپ ( يىلىاادىن-1 ەمىالدىااي) ەۋرىاادىند ۈرگااۈزگەني ەتھاااكىمي ڭمااا ۋاڭ ۇناسااىۋەتم
 .ۇچرىدىئ ۇزغۇنچىلىققاب

 .ۇتتىت ەتىياسئىنتايىن ناتا س ۇنالرغاھ ڭما ۋاڭ
 ۇنالرھاا ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنن ەۋرىلىرىاادەد ۈەناادىي ۈەندى شاا ۇئاا بىرىنچىاادىن 

 ۇنھا ەنازۇ ن ېررىتورىيىساىدەت ۇڭگاوج) ېلىشاىمگەمااددىلىق ك ۈچئ ۈزۈلگەنت ۇرسىدائوتت
 ۇلالرساااقالش  قااور ۆزىرايااونلىرىنى ئاا ۋاتقانياشااا ەساالىدىكىئ ۆزلىرىنىااڭئ ەتلىاارىمىلل
 ۈزلەڭلىكتىنتا ۇراقىلىاش  ئوتتا ەلاۇمم سۇاللىساىگە ەنن ۋاقتىادا مەد ۇچرىساائ ۋۇزغاتاجا
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 ەنيولساىزلىق بىال ەمنىالپلىق قىلادى ھ( قىلماسلىق ۇمقوب ۇچىالرنىبارغ ېچىپق ۇنالرغاھ
 ۈزۈپتاا ەلگىلىاامەب ۈرلااۈكت ۆتئىچكااى ئىشاالىرىغا ئارلىشااىپ  باشااقىدىن تاا ۇنالرنىااڭھ
ئىككىنچاى   ماسالىق قىل ۇباۇمق رنىۇچىالباارغ ېچىاپق ۇنالرغااھ ەنازۇالردىنبىرىنچى  ن)
 ەربىاايغ ۈچىنچى قىلماساالىق  ئاا ۇبااۇمق ۇچىالرنىبااارغ ېچىااپق ۇنالرغاااھ ۇيسااۇنالردىنئ
 ۇباۇمق ۇغااتلىرىنىتامغاا ئوت ۇاللىساىنىڭس ەنن لەردىان«ەگلىاكب»قايسى  ەرھ ۇرتتىكىي

الردىن ئوغاان ۆتىنچى قىلماسالىق  تا ۇباۇمق ۇچىالرنىبولغ ەسلىمت ۇنالرغاھ ۇچىالردىنقىلغ
 .ەجبۇرلىدىقىلىشقا م ۇبۇمق ۇنالرنىھ ④(قىلماسلىق ۇبۇمق ۇچىالرنىبولغ ەسلىما تۇنالرغھ

 ۇنادىنقىلىنغاان ئالت ەقدىمت ەڭرىقۇتقات ۇشارقوغ ەۋرىدەد ۈەندىش ۇئ ئىككىنچىدىن 
شاىن » ەڭرىقۇتقاات ۇجۇلجاۇتئ ۇرۇۋېلىپ نى قايت «ۆھۈرىم ەڭرىقۇتنىڭت ۇنھ»ياسالغان 

 ۋالغاناادىنتارتى ەتھاااكىمي ڭمااا ۋاڭ-شااىن) نااى«ۆھااۈرىم ڭرىقۇتىنىااڭەت ۇنھاا ۇاللىسااىس
 ەڭرىقۇتىنىااڭت ۇنھاا ڭنىااڭما ۋاڭ ۆھااۈرم ۇباا. ردىەتارقىتىااپ ب( نااامى ۆلەتد ېيىنكااىك

 ەنن ەسالىدىكىئ ۇنىاڭئ ۇپ ئىپادىسى بول ۈشۈرگەنلىكىنىڭچ ەستەنسىياسىي ئورنىنى ق
ئاااورنىنى شاااىن  ەيااادىغانۆرمەتلھ ەپد ۆكاااۈمرانىئاااالىي ھ ەڭئ ۇنالرنىاااڭھ ۇاللىساااىس

 ەرھ ەڭرىقاۇتنىت ۇاللىساىس ەنن)قويغانلىق ئىادى  ۈشۈرۈپئورنىغا چ ېگىب ڭھاكىميىتىنى
 ەنن ڭھاكىميىتىنىاا ۇنھاا ۈملىاادىن  ج(قويغانىاادى ۇنغااائور ۇقىرىياا ەگلەردىاانقايسااى ب

بولغاان سىياساىي  ەنشاىن ھااكىميىتى بىال ۇناسىۋىتىنىبولغان قاراملىق م ەنبىل ۇاللىسىس
 .قويغانلىق ئىدى ۇرۇپئايالند ۇناسىۋىتىگەم ىلىقېقىندب

نااامىنى  ېااگەند «ەڭرىقااۇتىت ۇنھاا» ەڭرىقۇتنىااڭت ۇجۇلجااۇتئ ۇئاا ئۈچىنچىاادىن 
 .ۆزگەرتتىئ ەپد «ەڭرىقۇتىت ۇنالرھ ېقىندىب»

 ۇئااا ۇپ قىلمىشاااى بولااا ەتلەشھاقاااار ۇنالرنىقىلمىشااالىرى ھااا ۇبااا ڭنىاااڭما ۋاڭ
 «ەتمەيادۇي ۇاشايالىقالرغائىگىسىز ن ۇ بولسىمنان پادىشاھ  ەريات تائىپل» ۇڭزىچىالرنىڭك
 ڭئىدىيىسااىنى ەتلەياادىغانھاقار ۋە ەمسااىتىدىغانك ەتلەرنااىئاااز سااانلىق مىلل ەياادىغاند
 .ئىدى ېتىشىئ ەكىائ

شاااىن ھااااكىميىتىنى  ۋېلىاااپھااااكىميىتىنى تارتى ۇاللىساااىس ەنن ۇئااا تۆتىنچىااادىن 
 ەرىزىادەغ ۇرۇشق ئابروينى ئاشائارقىلى ۈچىقورام ك ېيىن ك( يىلى-9ەمىالدىي) ۇرغاندىنق

 ۋاقىتتاااباااش قىلىااپ بىاارال  ۇالرغااائ ۇننىسااانغ 12يىغىااپ   ۇنكىشااىلىك قوشاا ڭمىاا 300
 ۆلەككەبا 15راياونىنى  ۇنالرھا ېرىاپ ب ەربەز غالپقو ۇنالرغاھ ۇرۇپ قىلد ۇجۇمھ ۇنالرغاھ

  ⑤قىلىااپ ەڭرىقااۇتت ەجبااۇرىيكىشااىنى م 15 ەۋالدلىرىاادىنئ ۇشاااننىڭپااارچىالپ  جىخ
 ۈنجااۇڭي ۆكەرنىناا ەمىاارئ ەمھ ۇرۇناادىئاجىزلىتىشااقا ئ ۋەپااارچىالش  ۈچىنىكاا الرنىااڭۇنھ
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 ۇالرنىئ ەكىرىپ ئ ۇلغائوغلىنى ئالداپ قور ۋەنان شان  ەۋقوم ل ڭچىقىرىپ ئو ۇلىدىنقور
 .قىلدى ەڭرىقۇتت ەتمەنئىتائ ەڭرىقۇت ت ۋاپادارھالدا  ەجبۇرىيم

 ەڭرىقاۇتت ەنبىل ۇنىڭش. قوزغاپ قويدىنارازىلىقىنى  ۇنالرنىڭبىر قاتار ئىشالر ھ بۇ
 ۇيرۇققىلىشااقا باا ۋۇزكىرىااپ تاجااا ۇلغاااقايسااى نانالرغااا قور ەرھ ەرەپتىكااىسااوم ت ڭ ئااو
ئااز بولغانادا بىار  ڭ مىا ەچاچەبولغاندا ن ەتتىكىچەئاد ڭ مى 10بولغاندا  ۆپك ۈشۈرۈپ چ
 ىكچااىېرچ ۋالىيلىرىنااى  ۇفاڭالرنىڭساا ەنمااېن ي تارتىااپ ۇنكىشااىلىك قوشاا ۈزياا ەچااچەن
 ۋىالرنىسانسااىزلىغان چااار ېلىااپ ئ ەسااىرئ ۇقراالرنىپاا ۋە ەمەلاادارئ ۆلتااۈرۈپ ئ ەگلىرىنااىب
 ۈەندىشا ەسالىدەئ. ۇچرىدىئ ەتكەقايتا زور ئاپ ەنەشىمام ي ەن بىل ۇنىڭش. ەتتىك ۇالپب
 ەممىاالماالالر ھ-ۋاقىلمايدىغان  چاارېسىگنام ئوتلىرى ي ۇراالرداشىمالدا ت ېيىنك ەۋرىدىند
 ۋاڭ ەمادىلىكتەئ ەلگەنىادى بارلىققاا ك ەنزىرىسىم ۈللىنىشبىر گ ۈرۈيدىغانالپ يياي ەردەي
 ۇرۇشتا ەتىنب بىلل ۇنالرنىڭھ ەنبىل ەنزۇالرن ۈرگۈزۈپ ي ەتناتا سىياس ۇنالرغاھ ڭنىڭما

 ەرپىادىنت ۇنالرھا ەلاقن ۈركۈمدىكىشىمالدىكى زور ت ۈپەيلىدىن ت ۇزۇۋېتىشب ۋەزىيىتىنى
 ۇددەتماا ۇزۇنئاا ەسااكەرلىرىئ ۈزلەڭلىااكت ۇرائوتتاا ۈرۈۋېتىلىااپ ۆلتئ ۋە ېلىنىااپئ ەسااىرگەئ
ئااايىغى  ەمزاتيىاام ئىچىاادىال شااىمالدا ئاااد ەچااچەن ېتىااپ ھالىاادىن ك ۇرۇپتاا ۇداپىئەدەماا
 .⑥قالدى ۇپچىقمايدىغان بول ەملەرمۇئاد ۇدەكقويغ ۆمۈپك ۆلگەنلەرنىئ ۆرۈنمەيدىغان ك

 ېلىشقاوم سا ەبىارىگ-ىپ بىاريامانلىشا ۇناساىۋىتىم ۇنالرنىاڭھ ەنبىل ەنزۇالرن دەم
قاوم  ڭئاو ۋەزىارى ۇقلاۇقھوق ۇنالرنىاڭھ ۈيئوغلى ك ۋجۈننىڭجا ۋاڭ ەلگەندە ك ەيتىگەپ
 ۋەزىيەتنااى ەتەرلىااكنىاام ن ۇبىاار ئامااام قىلىااپ باا ەنبىاال ۈنئايااالى ياا ۇبوتانشاا ۇتقااۇق

  (يىلاى-13 ەمىالدىاي) ۆلادىئ ەڭرىقاۇتت ۇلجاۇتجۇئ ۋاقىتتا ۇش ەقن. بولدى ڭشىماقچىئو
 ۇجۇلجاۇتناان شااننى ئ ەۋقاوم ل ڭئاو ۆتىادىغانئ ېقىنيا ۆزلىرىئا ۈنيا ەنبىال نۈبۇتاش
. قىلاادى ەسااىھەتن ۇدىلىششاانىق ەنبىاال ڭمااا ۋاڭ ۇنىڭغااائ ەپ قىلىااپ تىكاال ەڭرىقااۇتت
 ۋاڭماا ەمئ ۇ ئىشاقا ئاشاقان بولساىم ۇدىلىشاىشق ەنبىال ۇشىبول ەشەببۇسكارت ۇنالرنىڭھ
ناامنى  ېاگەند «ۇنھا» ۇنىاڭئ ەسالەن م ۈرگۈزۈشاى ي ەتناتاا سىياسا ۋاملىقدا ڭنىڭما
 ەپد «ۇالزىمئوبااادان مااا»ناااامنى  ېاااگەند «ەڭرىقاااۇتت» ەپ د «ۇمقااا ەتچاااانئىتائ»
 ڭئەنگەچاا ەجباۇرىيم ۈننىيا ەنبىال ۈبۇتانتايىنىاپ شا ۈچىگەقورام ك ەنەي ۆزگەرتىشنى ئ
 ۇنزور قوشاا ۇنىئاا ەمقىلىشااى ھ ەڭرىقااۇتت ۇبۈشاا ەنبىاال ەھاادىتت ۈبۇتاننىشاا ەكىلىااپ ئ

 ەنبىال ۇنالرھا ۈپەيلىادىن قويىشاى ت ەكىلاپئ ۇشاىقابول ەڭرىقاۇترايونىغا ت رۇنالھ ەنبىل
. يانشىلىغىلى بولمىادى ۋەساقلىغىلى  ۇپتىنت ۇناسىۋەتنىنورمام م ۇرسىدىكىئوتت ەنزۇالرن
 ەنەي ەمىنلىكاىئ الىنىڭشاىم ېلىپ سا ەنادىچىلىكشاىمالغا پاراك ەنەي ۇنالرھ ەۋەبتىنس ۇش
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 ۇڭساۇنگ ۋە ۈيا ەني ۋەزىارئاانىر -باشاتىن ڭماا ۋاڭ كىن ېلا. ⑦ۇچرىدىئ ۇزغۇنچىلىققاب
زور مىقاداردىكى  ۆرۈپئىاش كا ەنبىال ېشاىمچىلىقب ۆزقىلىاپ  ئا ەتر ەكلىپىنىت ۈلەرنىڭل

قىلىشاااقا  ۋۇزتاجاااا ۇنالرغااااھ ۇيرۇپ بااا ۆتكەشاااكەئايماقالرغاااا ي ېگرىااادىكىئاشااالىقنى چ
 ڭىقاوزغىلى ېھقانالرىميىتى دھاك ۈلگۈرمەيالتارتىشقا ئ ۇنقوش ېخىت ۇئ ېكىن ل. ىەييارالندت
يىلى -2 ېڭشىگ. ۆلتۈرۈلدىئ ەرپىدىنت ۇنقوش ڭچىقوزغىال ۆزىمۇئ ۇرۇلۇپ ئاغد ەرپىدىنت
 ۇرۇنبا ۇاللىساىس ەنن ەۋەتىاپ ئ ەلچاىئ ۇنالرغاھ ۇشۈەنپادىشاھ لي( يىلى-24 ەمىالدىي)
 ناادەڭئەچا ەمھ ەردىتااامغىلىرىنى ب ەگلەرنىااڭقايسااى ب ەرھ ۆھااۈرىنىم ەڭرىقااۇتت ەرگەنب
 ۇغقااان ت-ۇرۇقئاا ۇالرنىااڭئ ۋە ەسااەتلىرىنىج ۈنلەرنىااڭي ۈبۇتان شاا ەتااكەنك ۆلااۈپئ
 ەتئىككى مىلال ۇنھ ەنزۇ چىقارغان ن ەلتۈرۈپك ڭما ۋاڭ ېرىپ ب ۇرۇپقايت ۇالزىملىرىنىم

 ۇتئەرىشچاغدا قا ۇب ېكىن ل. يانشىلىماقچى بولدى ۇناسىۋەتنىنورمالسىز م ۇرسىدىكىئوتت
چىقىرىاپ  ۇنقوشا ۆزىنىڭماۇئ ەريانىاداج ۇرۇشقارىشى ت ڭغاما اڭۋ ەنزۇالرنىڭن ەڭرىقۇتت

 ەنن ۇپبولااا ەغلاااۇپم ڭنىاااڭما ۋاڭقىلىاااپ   ەقىلغاااانلىقىنى باھاااان ۇجاااۇمھ ڭغااااما ۋاڭ
 ۆرمەتبىااز ھاا ۇڭابااار  شاا ەسسااىمىزھ ڭمااۇبىزنى» ۆتۈرۈشااىدەقايتااا باااش ك ۇاللىسااىنىڭس

 ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەرقىيشاا ەۋەبتىن ساا ۇشاا. ۇرىۋالاادىت ەپد «⑧ېاارەكك مىزقىلىنىشااى
 ەنىااااالي ۇناسااااىۋىتىم ۇنالرنىااااڭھ ەنبىاااال ۇاللىسااااىس ەنن ەزگىلىگىااااچەم ەساااالەپكىد

 .يانشىلىنالمىدى
 ەنن ەڭرىقااۇتت ۇشااارقوغ ۇتىشااىغات ەنىاام پوزىتسااىي ۇباا ۆكۈمرانلىرىنىااڭھ ھااۇن

 ېپىااپ ت ەمىنلىااكئ ڭئىچكااى قىسااىمىنى ۇنالرنىااڭھ ۇيااانبولغاناادىن ب ەمئ ۇاللىسااىگەس
 ەرقىيشا ۋە ەۋرىد ڭما ۋاڭ ۈكسىلىپ ي ۋە ېلىپك ەسلىگەئ چىقىرىشنىڭەپئىجتىمائىي ئىشل

 ۇلدارالرنىڭئىنتايىن زورىيىپ  ق ۈچىك ەندەلگەك ەزگىلىگەم ەسلەپكىد ۇاللىسىنىڭس ەنن
 ەنن ۇكى ھاالب. بولغانىادى ەۋەتس ۆتۈرگەنلىكىباش ك ېڭىۋاشتىني ۈچىك ۋۇزچىلىقتاجا

 ڭنىاااڭما ۋاڭ ۋەئاجىزلىشىشاااى  ۈچىنىاااڭك ۆلەتد ەزگىللىرىااادەئاااانىرقى م ۇاللىسااىنىڭس
 ۇناساىۋىتىنىڭم ەدوساتان ۇنالرنىاڭھ ەنبىال ەنازۇالرن ۈرگۈزۈشىي ەتناتا سىياس ۇنالرغاھ
ئىچكاى  ەمئىيىتىادىكىج ۇنالرھا ەگەرئ ۇنداقتىمۇئىادى  شا ەۋەتس ۋاستەبى ۇزۇلىشىدىكىب

مىغاناادا  قىل ەھلىاامت ېلىشتۇرمىسااىدىنس ۈچكاا ۇنالرنىااڭھ ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنئامىاام ن
ناتااا سىياسااىتىنى  ڭنىااڭما ۋاڭ ۋۇدىنىااڭ ۇاڭگاا ۋە ېڭشااىدىپادھشاااھ گ ەنمىگەناادەئىزد

 ۋە ەنازۇالرن ەنبىل ەشەببۇسكارلىققوللىنىپ ت ەدبىرھالدا ت ىلگىرلىگەنئ ەنىمۇي ۈزىتىپ ت
 ەنىاااالي ۇ تىرشااقان بولسااام ەلتۈرۈشاااكەك ەسااالىگەئ ۇناسااىۋىتىنىم ەدوساااتان ۇنالرنىااڭھ
 .ۇتونتايد ەسكەت ۈشەنمەكچ ەۋەبىنىس ەقىقىيھ ېرشەلمىگەنلىكىنىڭئ ۈنۈمگەئ ېچقانداقھ
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تاارتىپال  ەۋرىادىند ۇاللىساىس ەنن ەربىايئىچكاى قىسامىدا غ ۆكۈمرانلىرىنىاڭھ ھۇن
 ەڭرىقاۇتت ۇشارقوغ) ۈچئوياليدىغان ئىككى نىم ك ۈشمەنلىشىشنىد ەنبىل ۇاللىسىس ەنن

. ئىادى ەۋجاۇتم( ئىادى ىللىارىۋەك ۈچنىاڭئىككاى نىام ك ۇب ەڭرىقۇتت ۇتىئۇشق ەنبىل
 ەۋجاۇتم ەنىالي ۈچئىككى نىم ك ۇب ۇلىرى ئىچىدىمەۋالدئ ېيىنىكىك ەڭرىقۇتنىڭت ۇشارقوغ

 ۋە ۈنقىاازى ياا ۋجۈننىااڭجا ۋاڭ ۋەكىللىاارى ەرەساالەرنىڭچاغاادا  تىنچلىقپ ەينااىئ. بولاادى
 ڭناان شااننى ەۋقاوم ل ڭئاو ۆلگەندە ئ ەڭرىقۇتت ۇجۇلجۇتئ. ئىدى ۈبۇتانالرش ۈيئوغلىك
 ەنبىال ڭماا ۋاڭ ەنبىال ەشەببۇساكارلىقچىقىاپ ت ەنىاتكەت ەننامى بىل ەڭرىقۇتت ۇلجۇتئ
 ۇبا ۇپ بولا ەتىجىسىن ڭتىرشچانلىقىنى ۋەپىالنلىشى  ۈبۇتاننىڭش ەنبىل ۈني ۇدىلىشىشىق

 ۋاڭ ۋە ۇاللىساىس ەنن ەربىايغ. ئىپادىساى ئىادى ۈچەيگەنلىكىنىڭك ەرەسلەرنىڭتىنچلىقپ
قىلىااپ  ۆرەتاا ۇدىالشااقۇچىشااىنى ق ۋاڭ ەنااىجىي ۋجۈننىااڭجا ۋاڭ ڭھاكىمىيىتىنىاا ڭمااا
 ەنبىال ۈنبولغانلىقىدىنال بولماستىن  ي ۇغقانت ەنبىل ۈني ڭشىنى ۋاڭ يالغۇز ەيىنلىشىمۇت

 ېاايىنك. قىلغانلىقىاادىن ئىاادى ۋەكىللىااك ەرەساالەرنىڭتىنچلىقپ ۇنالردىكىھاا ۈبۇتاننىڭشاا
 ەنبىاال ۆلۈشااىئ ۇپبولاا يىنېااك-ئىلگىاارى ۈبۇتانالرنىڭشاا ۈن ياا ۋە ەڭرىقااۇتت ۇلجااۇتئ

ئورنغا چىقىپ   ېتەكچىي ەيدىنپەيپ ۇرۇشپەرەسلەرئاجىزالپ  ئ ەھەمبىرم ەرەسلەرتىنچلىقپ
قااليىمقانلىقىااادىن  ۋەزىيەتنىاااڭسىياساااى  ەزگىلااادىكىئاااانىرقى م ۇاللىساااىنىڭس ەنن

 ۇنالرنىاڭھ ەسالىپىدەد ۇاللىساىنىڭس ەنن ەرقىيشا ەن بىال ۇنىڭشا. ەتتاىپايدىلىنىپ ك
ىدىن ۇاللىسااس ەنن ەربىاايغ ۇڭا شاا. ەتتااىبارغانسااىرى غالجىرلىشااىپ ك چىلىقىۋۇزتاجااا

 ۇرۇشۇشااقىچە ئ ۇدىلىشىشااتىنق ۇناسااىۋىتىدىكىم ۇنالرنىااڭھ ەنبىاال ەناازۇالرن ۇيااانقىب
-ەگاارىبولغااان ئ ەقىلشااقىچ ۋۇزئارازلىىشىشااتىن تاجااا ە دوستلىشىشااقىچ ۇشمەنلىشىشااتىند

 ڭھاكىمىيىتىنىا ڭماا ۋاڭيااكى  ۇاللىساىس ەنھالادا ن ۇمنوق ەرياننىج ۇرەككەپتوقاي  م
نىاام  ەرئىچكااى قىسااىمدىكى ھ ۇنالرنىااڭھ ەنەقالماااي  ي ۇپالباااغلىق بولاا ەسىياسااىتىگ

 ۇنالرنىااڭھ ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنن ۋەئاجىرلىشىشااى -ۈچىيىشكاا ۈچلەرنىااڭئىجتىمااائىي ك
 .ۇبولىد ېيىشكەباغلىق  د ۇئامىلالرغىم ۇھىمقاتارلىق م ۆزگىرشىئ ېلىشتۇرمىسىنىڭس

 ۋۇزچىتاجاا ۇلادارلىرىنىڭق ۇنھا ەزگىلىادەم ەسالەپكىد ۇاللىساىنىڭس ەنن شەرقىي
 ڭمااا ۋاڭ ڭى قااوزغىلى ېھقااانالرد ەزگىلىاادىكىئااانىرقى م ۇاللىسااىنىڭس ەنن ۈچلىرىكاا

 ۆلاۈنىمىچىلىكى ب ۈچلەرنىاڭك ەرلىاكي ۈزلەڭلىكتىكىتا ۇرايىمىرلىشى ئوتتا ڭھاكىمىيىتىنى
 ۋەئااااجىزلىقى  ەدەربىااار ق ۈچىنىاااڭربىاااي كەھ سىياساااىي  ۇاللىساااىنىڭس ەنن ەرقىيشااا

قاتااارلىق ئاجىزلىقلىرىاادىن  ەتمىگەنلىكااىمااادارى ي ۇرۇشااقاشااىمالدىكى رايااونالرنى باشق
 .قىلدى ەيداپ ېسىمب ېغىرئ ۇاللىسىگەس ەنن ەرقىيش ەرەپتىنت ۈچپايدىلىنىپ  ئ
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بااش  ىنېڭىادي ۋەئوغاانالر  ەپ تىازگىنل ېڭىۋاشاتىنئوغاانالرنى ي ۇالرئ بىرىنچىدىن 
 ەسالىدەئوغاانالر ئ. قىلادى ۇجاۇمتارتىپ ھ ۇۇنقوش ەبىرلىكت ەنسىيانپىلالر بىل ۆتۈرگەنك
 ۇلادارلىرىنىڭق ۇنبولغانلىقىدىن پايادىلىنىپ  ھا ەغلۇپم ۇنالرنىڭھ ەۋرىدەد ۋۇدى ەنن

 ۇنيوم قوش 12 ۈچۈنقىلىش ئ ۇجۇمھ ۇنالرغاھ ڭما ۋاڭ ېيىنك. ۇتۇلغانىدىئاسارىتىدىن ق
 ېچىاپق ۇالرنىاڭئ ەمھ ۇرۇنالشاتۇردىئ ەيجاۈنگەد ۆتكەپي ەسكەرلىرىنىوغان ئتارتقاندا  ئ

 ۆرۈگەگاا ەكىلىااپئ ەركىاازىگەئاياااللىرىنى ئايماااق م ۈچااۈنئ ېلىشئالاادىنى ئاا ېتىشااىنىڭك
 ۇنىڭشاا. ۆلتااۈردىالغااان ئايااالالرنى ئېلىۋئ ۆرۆگەئوغااانالر قاچقاناادا گاا ېاايىنك. ېلىۋالاادىئ

 ۇرسااەتتىنپ ۇلاادارلىرىق ۇنھاا. قالاادى ىشااىپۆچەكئ ەنبىاال ڭمااا ۋاڭئوغااانالر  ەن بىاال
 ۇرۇپ قىزىقت ەنبىل ەمەمئ ېسىلزادىلىرىنىئ ۇالرنىڭتارتىپ ئ ۆزىگەپايدىلىنىپ ئوغانالرنى ئ

ئوغاانالر  قۇلدارلىرى ۇنھ ەسلىپىدەد ڭيىللىرىنى ۇاڭۋۇگ. ۋالدىرام قىل ەملىرىنىمۇباشقا ئاد
 ەرقىدىكىشا ڭئايمىقىنىا ەيجاۇند. قىلادى ۇجاۇمبىرلىشىپ شىمالغا ھ ەنسىيانپىالر بىل ۋە

 ۇاللىساىس ەنن ەرلىارىي ۋىچىلىقچاار ڭئوغانالرنىا. ۈچرىادىئ ېغىرئ ەڭئ ەتكەرايونالر ئاپ
 ۆتۈرۈلۈشاىك ۈنيولغاا چىقساا كا ۈزۈلگەندەس ڭتا ەتىگەندەئ ۇلۇپ ب ېقىني ەڭئ ەرلىرىگەي

 ەتكەئااپ غىارېئ ەلاقئايماقتىكى ن ەششىمالدىكى ب ۇڭا ش. بولغىلى بوالتتى ېلىپك ەنبىل
 ېاتىمق ۈزيا ەچاچەن ەنبىل ۇالرئ ۇشۇنلىرىق ەنن. ەتتىك ۇپبول ەرسانس ۇقالرالرپ ۈچراپئ

 ⑨.قىاللمىدى ەلبەغ ۇقىلغان بولسىم ۇرۇشالرنىكىچىك ئ-ڭچو
تىاام  ەنبىاال ۈچلەركاا ۆلااۈنمەب ەرلىااكي ۈزلەڭلىكتىكىتاا ۇرائوتتاا ۇالرئاا ئىككىنچىاادىن 

ناھىيسااىدىكى  ەنشااۈيئااايمىقى س ەناادىڭئ ەسااىلەنم. قوللىاادى ۇالرنىئاا ۋە ۈردىبىرىكتاا
ناھىيىساىدىكى  ەيشاىيەند ۈفااڭ ل( شاىمالىدا ڭناھىيىسىنى ۇيۈەنگ ڭشيادىكىھازىرقى نى)
 ۈياااڭي ې ياا ڭجااا( شااىمالىدا ەرقىيشاا يىسااىنىڭناھى ۋېيشااىيەن ېبىياادىكىھااازىرقى ن)

 ېاڭپ( ەنۇبىاداج ەربىيغ ڭناھىيىسىنى ۈنمىي ەھىرىدىكىش ېيجىڭھازىرقى ب)ئايمىقىدىكى 
لاى ( ەربىادەغ ەھىرىنىڭش ۋتۇبا ڭغۇلدىكىھازىرقى ئىچكى مو)ئايمىقىدىكى  ۋۇيۈەن ۇڭ چ
 ېڭەيتتى دائىرىسىنى ك ەسىرت ۆزلىرىنىڭئ ېرىپت ەندىچىلىكشىمالدا پاراك ۋاملىقدا ڭالرشى
قورالىغا ئايلىنىاپ  ۇھىمقىلىشىدىكى م ۋۇزتاجا ەنۇبقاج ڭقولدارلىرىنى ۇنھ ۈفاڭل ۇپمۇ بول

قاولالپال قالماساتىن   ۆلاۈنمىچىلىكىنىب ۇنىاڭئ ەۋەتىاپئ ۇنقوشا ۇلادارلىرىق ۇنھ. قالدى
  ۇرغاۇزۇپت ۇيۈەنادەقىلىاپ جي( قورچااق پادىشااھ)« پادىشااھى ەنن» ۆلەپيا ۇنىئ ەنەي

 ۋۇياۈەن  ڭفاا ۈل. قوم تىقتى ۋاستەبى ەتلىرىگەپائالىي ۆلگۈنچىلىكب ۈزلەڭلىكتىكىت ۇرائوتت
 ۇنالرنىھا ۋېلىاپ ئايمااقنى ئىگىلى ەشب ەتئىباار نمېنادىنەي ڭاراڭ دى ۈنجاۇڭ ي ۇفاڭ س
قااوم ئاسااتىدىكى  ۈفاڭنىااڭل ېاايىنك. ⑩ ەتتااىك ۆسااۈپئ ەكقىلىااپ نااورىكى ب ۆلەنچااۈكي
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ئارىساىغا  ۇنالرھا ۇئاساىيلىق قىلغاانلىقتىن  ئا ۇنىڭغائ( ي لىۈس ەسىلەن م) ەركەردىلەرس
بولغاچقاا   ەمئ ۇاللىساىگەس ەنن ېرىلىاپئىنئامغا ب ەنەي ۇئ ۆتمەيئ ۇزۇنئ. ەتتىك ېچىپق
 ەزەپلىنىاپقااتتىق غ ۇنىڭادىنب ۇالرئاشامىدى  ئا ەمەلاگەئ ۈيىقەستىس ۇلدارلىرىنىڭق ۇنھ
 ۆلكىساىدىكىئ ەنشاىھاازىرقى س) ڭداڭشا ەن بىل ۇنىڭب. ۈچەيتتىك ېخىمۇت ۇالڭچىلىقنىب

 ەنشاۈي  تىي(ەھىرىشا ەنھاازىرقى شاىئ) ۇفېاڭ  ف(شىمالىدا ەربىيغ ڭناھىيىسىنى ڭزىجا
 ېبىايھاازىرقى ن) ڭگۇ  شاا(شاىمالىدا ەربىيغ ڭناھىيىسىنى ۇڭۋېيت ەنسۇدىكىھازىرقى گ)
ىيادىكى ېبھاازىرقى ن) ۇڭشەن  ج(ەنۇبىداج ەرقىيش ڭناھىيىسىنى ۇەيلەين ۆلكىسىدىكىئ

 ۋۇزى تاجاااا ەساااكەرلىرىنىڭئااااتلىق ئ ۇنقاتاااارلىق جاااايالر ھااا( ناھىيىساااى ڭشاااىيەندى
 [11] ۇزۇلدىب ەمىنلىكىئ ڭشىمالنى راپ ۇچئ ڭىغاتالى-ۇالڭب ۋەقىرغىنچىلىقى 

ساوقتى قىلىاپ -قااقتى ەلقىناىن ەتمىلال ەرھ ۇرتتىكىيا ەربىايغ ۇالرئ ئۈچىنچىدىن 
 ۈەندى شا ۇاللىسىنىڭس ەنن ەربىيغ. ۈچەيتتىك ۈچىنىيىغىپ  ئىقتىسادىي ك ېلىقس-باج

 لاۇپۇتۇئاساارىتىدىن ق ۇلادارلىرىنىڭق ۇنھا ۇرتيا ەربىايغ ۇياانب ەۋىرلىرىادىند ۈەندىي
 ەربىاايقىلىااپ غ ەسااىات ەگب ۇقچىاللىسااى قااورۇس ەنبولغااان  ن ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن
 ەربىاايغ ېاايىن ك ۋالغاناادىنتارتى ەتنىھاااكىمىي ڭمااا ۋاڭ ېاايىنك. ۇرغانىدىباشااق ۇرتنىياا
 ەتمىلااال ەرھ ۈشاااۈرۈپ ئاااورنىنى چ ەگلىرىنىاااڭب ەگلىكلەرنىاااڭب ەرقايساااىھ ۇرتتىكىيااا
 ورۇقچىقا ۆرۈپئا ۈزئارقىدىن يا-ئارقا ۇالرئ ەن لبى ۇنىڭش. قوزغىدى ەزىپىنىغ ەلقىنىڭن
 ۇنھا. ۈزدىئا ۇناساىۋىتىنىبولغاان م ەنبىل ۈزلەڭلىكت ۇرائوتت ۆلتۈرۈپچىننى ئ ەند ەگب
 ەتمىلاال ەرھ ۇرتتىكىياا ەربىاايكىرىااپ  غ ڭىپپاياادىلىنىپ سااى ۇرسااەتتىنپ ۇلاادارلىرىق
 ۇنھاا. قالاادى ۈشااۈپچ ۆكۈمرانلىقىغاااھ ۇلاادارلىرىنىڭق ۇنھاا ېڭۋاشااتىني ەنەي ەلقلىاارىن
چىداشاقا ئامالساىز  ۇالريىغقاچقا  ئا ېلىقس-باج ېغىرقلىرىدىن ئەلن ەتمىلل ەرھ ۇلدارلىرىق

 [.12]قالدى 
تاپقاان   ۇدۇرەتقا ۈچىك ۋۇزلىقتاجا ۇلدارلىرىنىڭق ۇنھ ەرەپتىنچاغدا  بىر ت ئەينى

 ۇرۇلغااان ق ېڭااىھاااكىمىيىتى ي ەركىزىاايم ۇاللىسااىس ەنن ەرقىيشاا ەرەپااتىنبىاار ت ەنەي
 ەملىكەتنىاڭم ۈتاۈنيوقىتىلمااي پ ۇقتولا ېخىت ۈچلەرك ۆلۈنمەب ەرلىكي ەھەتتەسىياسىي ج
ئوندىن  ەرنىڭئاھالىل ۇپ بول ۋەيرانئىگىلىك  ئىجتىمائىيئىشقا ئاشمىغان   ېخىبىرلىكى ت

 ۇلالرقااور»  «قالمىغااان ەمبوشاااپ  ساااقلىغىلى ئاااد ەلاائەلەرق»قالغااان   ۈچىئاا-ئىككااى
 ۈچكا ۇنالرنىاڭھ ەنبىال ۇاللىسىس ەنن ۇڭا ش[.13]ئىدى« ولغانب ۋەيران ۇرالرت ۇزۇلۇپب
 ۆكۈمتىنىاڭھ ۇاللىساىس ەنن ەرقىيچاغادىكى شا ەينىئ ەرقنىم پ ۇب ېلىشتۇرمىسىدىكىس
 ەرمەي ب ەربەز ۇرماااقايت ېگىيىلىكقارىتااا ئىساترات ەنادىچىلىكىگەپاراك ۇلاادارلىرىنىڭق ۇنھا
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 .ەلگىلىدىب شنىۇتاكتىكىسىنى يولغا قوي ۆرۈشك ۇداپىئەپاسسىپ م
تاقابىم  ۆۋەندىكىدەكت ۇنالرغاھ ۇاللىسىس ەنن ەرقىيئاستىدا  ش ۋەزىيەت مۇشۇنداق

 :قولالندى ەدبىرلىرىنىت ۇرۇشت
 ۋۇدى ۇاڭگا( يىلاى-30 ەمىالدىاي)يىلى -6 ەنۋۇجي ەھەتتە سىياسىي ج بىرىنچىدىن 

 ەدوسااتان ىۇرۇنققىلىااپ  باا ۋغاسااو ۈمااۈشك-ۇنئااالت ەۋەتىااپئ ەلچااىئ ۇنالرغاااھ( ۇشاايۇلي)
بولغااان  ەنبىاال ۇنالرئااارقىلىق ھاا ۋاسااىتەسىياسااىي  ەلتااۈرۈپ ك ەساالىگەئ ۇناسااىۋەتنىم
 ەرچەگ. توسماقچى بولدى ەندىچىلىكىنىپاراك ڭنىۇلدارلىرىق ۇنيانشىالپ  ھ ۇناسىۋەتنىم
ئاارا -ۆزئا ۇاللىساىنىڭس ەنن ەرقىيشا ەنبىال ۇنالرھا) ەۋەتاكەنئ ەلچاىئ ۋابەنجاا ۇنالرھ

 ەناادىچىلىكنىپاراك ەممااائ ۇ بولسااىم( باشااالندى ۇنىڭدىنشاا ۋەتىشااىەئ ەلچااىئ ۋابەنجااا
 .يانشالنمىدى ۇناسىۋىتىم ەرەپنىڭئىككى ت[.14]تونتاتمىدى

 ۆتكىگەنيا ەشاكەرلەرنىل-ەركەردەسا ۋۇدى ۇاڭگا ەھەتتە ج ەربىيھ ئىككىنچىندىن 
 ۈشاامەننىد ۇ بولسااىم ۆتكەنئاا ۇجۇمغااائااارىالپ ھ. ئاسااا  قىلاادى ۇداپىئەنىماا ۇبولسااىم

 ۇرۇشچىقىااپ ئاا ۇلاادىنقور ەھەتااتىنئاساسااىي ج ېلىااپ تونتاااپ ق ەنبىاال ېكىناادۇرۇشچ
. ەلتۈرەلمىادىقولغاا ك ەلبىناىغ ەپىادۆك ۇرۇشالرنىڭئ ەنقىسم ېلىپك ەنەي [.15] قىلمىدى

 ۈفااڭل ۇنالرھا ە ناتىرىلىنىشىچ ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىنكىك»
 ەمىارئ ۈياۈكيىلاى ب-9 ەناۋۇجي. قىلغاان ۋۇزلغا تاجااشاىما ېاتىمق ەچاچەن ەبىارلىكت ەنبىل

 ۇرۇشاانىڭئ ەيىلغىااچ ەچااچەن ۇ بولسااىم ۆتكەنئاا ۇجۇمغاااقاتااارلىقالر ھ ۋۇنەن ەشااكەرل
 ۋۇزچىلىقىتاجاا ۈچىيىاپك ېرىبارغانسا ۇنالرھا ەكساىچەئ. ەلتاۈرەلمىگەنك ەلغاق ەلبىسىنىغ

تاقابىام  ۋىاليەتالەرمااق  قىلغانادا ئاي ۋۇزتاجاا ېدۇڭغايىلى ن-13. ۆپەيگەنبارغانسىرى ك
 ۇرغۇنلىغااانن ەزگىلاادىكىم ەساالەپكىد ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەرقىيشاا ۇڭا شاا. ۇرالمىغااانت
. بولغااان ەناراكتىرىااد ۇداپىئەپاسااىپ ماا ەنروشاا ەممىسااىھ ۇرۇشااالرنىڭتۇنالشئور ەربىاايھ

( يىلاى-25 ەمىالدىي)چىققاندىن  ەنىتكەت ۇاڭۋۇدىگ ە ناتىرىلىنىشىچ ەسەرلەردەتارىخىي ئ
 ۇساتەھكەملەپم ۇلالرنىقاور»قىلىاپ   ۋالىيىساى ڭئايمىقىنىا ەيجاۈند ۇنىس ەيب يىن ېك
 ۇلالرنىقاور ەلائە ق «ۇساتەھكەملەشم ورۇلنىق»ئاتالمىش . «ۆرگەنك ۇداپىئەم ۇنالردىنھ

 ڭئايمىقىنىا ۈيااڭيىلى گاوجى ي-5 ەنۋۇجي ەنەي. ئىدى ېگەنلىكقىلىش د ۇداپىئەپاسىپ م
 ەماگەغ ەلقالەرن ېگىرىدىكىچ ېلىپ س ەندىچىلىكپارك ىرىغاېگچ ۇنالربولغاندا ھ ۋالىيىسى
 ۇداپىئەمااا ەييارلىنىاااپت ۇجۇمغااااھ ېلىپ سااا ەرتىاااپكەت ەساااكەرلەرنىگاااوجى ئ. پاتقاااان

 ۇنىڭاااادىمۇب. ېتىنالمىغااااانپ ەكىرىشااااك ۇلاااادىنقور ۇپقورقاااا ۇنالرھاااا ۆرگەنلىكتىن كاااا
چىقىااپ  ۇلاادىنقور ەكلىنىااپ چ ەنااالبىل «ۈزمەساالىككىرگ ۇلاادىنقور ھااۇنالرنى»ەقەتپ
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 ەنبىناائ ەرمانغااپ ۇمااۋيىلاى د-7 ەنۋۇجي ەنەي. ېرىلمىگەنب ەربەز ەنبىل ەشەببۇسكارلىقت
 ۇنھا ۆزلەشاتۇرۇپئ ەرباوز ي ۇاڭاۋۇداگ ڭ ش قىلىاپ جىنيااۈرۈباشاالپ شاىمالغا يا ۇنقوش

 ەرھ ۇڭنىجا ۇەند ەنەي ۋۇدى ۇاڭيىلاى گا-12 ەنۋۇجي. ۆرگەنك ۇداپىئەقاراقچىلىرىدىن م
شااىمالنى  ۇماۋنىااڭباشااالپ د ەھبۇسااالرنىقىلىنغااان م ەچااۈرۈمى كقايسااى ئايماااقالردىك

 ەساكەرلەرنىئ ېايىنك دىنشىمالغا بارغانا ۇڭج ۇەند. ەۋەتكەنئ ەملىشىشكەقوغدىشىغا يارد
 ۋە ەساالىھەلىرىئ ۇداپىئە  ماا«ياساااپ ۇرالرنىتاا ېلىپ ساا ۇلالرنىقااور ەلاائە ق»ئىشاالىتىپ 

 .ئاسا  قىلغان نىشنىۇداپىئەلىم ەنىالي ۇمۇب[.16]ۈچەيتكەنك ۈچلىرىنىك
 ۇڭائىدى  ش ۆرۇرز ۈچەيتىشك ەسلىھەلىرىنىئ ۇداپىئەم ۇداپىئەلىنىشتەم ئۈچىنچىدىن 

ياسااش  ۋەقىلىش  ېمۇنتر ۇرالرنىت ۇم قور ەلئە ق ەسلىپىدەد ۇاللىسىنىڭس ەنن ەرقىيش
يىلاى -15 ەناۋۇجي ە ناتىرىلىنىشاىچ ەساەرلەردەتارىخىي ئ. بولدى ۆپئىشلىرى ناھايىتى ك

 ېبىياادىكىھااازىرقى ن) ڭشااەنگۈەنچا ەلقلىاارىئايماااق ن ۈچئاا ڭگۇشااا ەيجااۇن د مااېن ەني
( ۈيۇڭگاۇەنج ېبيادىكىھازىرقى ن) ۈيۇڭگۇەن  ج(شىمالىدا ەربىيغ ڭناھىيىسىنى ڭشيەنتا

سااوم  ۇنالرنىااڭھ. پاناھالنغااان ەندىچىلىكىاادىنپارك ۇنالرنىااڭھ ۆچااۈپك ەرقىگەشاا ڭنىاا
 ەئىچىااگ قورۇلنىااڭكىرىااپ  ەپنىپ ئىچكىاارلپاياادىلى ۇرسااەتتىنپ ۇنلىرىقوشاا ەرەپتىكااىت

 ېلىاااپ ئامالساااىز ق ۇسۇشاااقات ۆكاااۈمىتىھ ۇاللىساااىنىڭس ەنن ەرقىيشااا.ۋالغانجايلىشاااى
 ۆلەماادەك ەڭك» ۆپەيتىااپ ك ۈچنىكاا ەسااكىرىيقايسااى ئايماااقالردىكى ئ ەرھ ېگىرىاادىكىچ
يىلااى -12 ەنااۋۇجي. بولغااان ەجبااۇرقااا م« ياساااش ۇرالرنىتاا ېلىش ساا ۇلالرنىقااور ەلاائە ق
چاقىرىمادىن  300 ۇزۇنلاۇقىئ ۇتىشادىغان ت ڭچىڭغااپى ىساىدىنناھىي ەيشيەند ۋاشتىنېڭي

 ېدىنشااىخ( يىلااى-15 ەنااۋۇجي) ەماادىلىكتەيااولى ياسااالغان بولسااا  ئ ېيخااۇئاشااىدىغان ف
 ېغىچەياا ۇڭشااەندىنج ڭجىڭغىااچە جى ەييۈەناادىنت ەناايىگىچە ئ ېشاااڭدىنن ۋېيچياااۋغىچە 

 ۇرئارىلىققااا بىااردىن تاا مئااون چاااقىرى ەرھ ىنىپ ېلقورغااانالر ساا ەلاائە بولغااان ئارىلىقتااا ق
 [.17] ۆرۈلگەنك ۇداپىئەياسىلىپ م

 ەمھ ڭشااپئو ۋەزىيىتىناى ۈزلەڭلىاكت ۇرائوتتا ەركەزلەشاتۈرۈپم ۈچنىك تۆتىنچىدىن 
. كاارى بولمىادى ەنبىال ۇرتيا ەربىايغ ۋاقتىانچەقورغانالرنى سااقالپ   ەلئە شىمالدىكى ق

 ەرناىل «ەگلىكب»قايىسى  ەرھ ۇرتتىكىي ەربىيغ ىلىرىداۇرئوتت ڭيىللىرىنى ەنۋۇجي ۇڭا ش
 ەركەزگەم ۆكۈمتىادىنھ ۇاللىساىس ەنن ەرقىيشا ەۋەتىاپئ ەلچاىئ ۇپبولا ېيىنك-ئىلگىرى

 ۋۇدى ۇاڭگا ۇ قىلغاان بولساىم ەلەپقىلىشانى ت ەسىات ەگب ۇقچىقور ەمھ ۇشنىبول ەۋەت
 ۇرائوتتااا لمىدى ۇندۇرىبويسااا ېخاااىت ۇنالرتىنجىااادى  ھااا ېڭىااادىني ۈزلەڭلىاااكت ۇرائوتتااا

 ۇالرنىاڭئ ەنت بىالەۋەسا ېاگەند ەگمەيادۇ سىرتىدىكى ئىشالرغا چولىمىز ت ۈزلەڭلىكنىڭت
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 [.18]قىلمىدى ۇمقوب ەلىپىنىت
 ەنۇبقااتونتىماستىن ج ۇلدارلىرىق ۇنھ ەرچەباشلىرىدا گ ۇاللىسىنىڭس ەنن شەرقىي

-6 ەناۋۇجي. ۇردىتا ىپېلك-ېرىپب ەنىالي ەلچىلەرئارىدا ئ ەممائ ۇ قىلغان بولسىم ۋۇزتاجا
 ەلچااىئ ەنبىاال ەشەببۇسااكارلىقت ۇاللىسااىس ەنن ەرقىيشاا( يىلااى-30 ەمىالدىااي)يىلااى 

-38 ەمىالدىاي)يىلاى -14 ەنۋۇباشقا  جي ۇرغاندىنت قايتۋاجا ۇنىڭغاب ۇنالرمۇھ ەۋتكەن ئ
 ەرقىيقىلادى  شا ەقادىمت ۋغاساو ەۋەتىاپئ ەلچىئ ەنبىل ەشەببۇسكارلىقت ۇنالرمۇھ( يىلى

 [.19]ۇردىقايت ۋاتجا ەۋەتىپئ ەلچىلىككەئ ۆكەرنىم ەمىرئ ەبويىچ ەقائىد ىسىمۇۇاللس ەنن
 ۈپتىنتاا ۇناسااىۋىتىنىڭسىياسااىي م ەرەپنىااڭئىككااى ت ۇچرىشااىشنىاام ئ ۇباا لااېكىن

 ەنىااااالي ۋۇزچىلىقتاجااااا ۋە ۇرۇشيانشىلىنىشاااادا ھىچقانااااداق روم ئوينيالمىاااادى  ئاااا
 ەدەربىار ق ۇرۇشچاغدا ئا ەينىىدا ئئارىس ەلقلىرىن ۇنھ ەنزۇ ن ەقەتپ. ۋامالشتۇرۇلدىدا

 ۇرۇشئىقتساادىي ئالماشات ۇياۇقق ونالردىالرايا ەتىراپىادىكىكارىادورى ئ ېشاىئاز بولغان ن
 ېننىاااڭف ۇڭكااا»جىلاااد -31 «ەنناااامەن ېيىنكاااىك». سااااقلىنىپ قالااادى ۇناساااىۋىتىم
 ېشىن ەقەتپ ۇپ بول ەتكەنيىللىرىدا جاھان قااليىمقانلشىپ ك ەنۋۇدا  جي «ەرجىمىھالىت

ىااي ەربغ) ڭالرچيااا ۇپ ناھااايىتى باياشااات بولاا ۇزاڭرايااونىال ناھااايىتى تىاانىب ئىاادى  گاا
 ۆتتا ۈنىكا ەرھ»  «ساودا قىلىشااتتى»( ئارىالشاما غاوزالر ۋە ۇنالرھا)  غاوزالر (ڭالرچىيا

بىار  ەتتەچاغالردا بازار سودىساىدا ئااد ەدىمكىق. ەنگەنناتىرىل ەپد« بازار بوالتتى ېتىمق
 ۇبا ۇشاىدىنباازار بول ېاتىمق ۆتتا ۈنادەبىار ك ۇپ زار بولىادىغان بولاباا ېتىمق ۈچئ ۈندەك
 ڭ چياا ەنازۇ ن ۇزاڭگا. ۇبولىاد ۆرۈۋېلىشقاك ۈللەنگەنلىكىنىگ ڭبازار سودىسىنى ەردىكىي
بازار  ېتىمق ۆتت ۈندەبىر ك ۇپ رايون بول ۇراقالشقانئارىالشما غوزالر ئارىالش ئولت ۋە ۇنھ

 ۇرىساىدىكىئوتت ەتلەرباشقا مىلل ۋە ەنزۇالرن ۇنالر اغدا ھچ ەينىبولغانلىقدىن قارىغاندا  ئ
 .ۈللەنگەنسودا ناھايىتى گ

بولغاان  ەمئ ەسالىپىدىكىد ۇاللىسىنىڭس ەنن ەرقىيش ۋە ۇاللىسىس ەنن ەربىيغ. 5
 ۇنالشتۇرۇلۇشىئور ۇنالرنىڭھ ەتتىكىئاد

 ەمئ ەۇاللىساىگس ەنن ۇنالردىنھا ەزگىلىادىالم ەسلەپكىد ۇاللىسىنىڭس ەنن غەربىي
 ۇنھا ۋېنادىنىڭ دە«ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرتارىخىي ناتىرىل». بار ئىدى ۇچىالربولغ

 ەنم ەگەشاامەيلى ئىشااالرنى ت ۆتكەنئاا ەرەپئىككىااال ت ەرھ» ېتىاادەيازغااان ن ەڭرىقۇتىغااات
ئىشاااالىرىنى  ڭجاااااننى قاتارلىقالرنىاااا ۇسااااىلىم ۇيىااااۋېتەي ق ەلگەنلەرنااااىك ېچىااااپق
جااننى قاتاارلىق  ېلىنغاانتىلغاان ئ ەردەي ۇبا. ەنگەنتىرلنا ېگەنلىكىد «ۈرۈشتۈرمىسىلەس

 ۇرغۇنلىغاانن ەۋرىادەد ڭدىجى. ئىدى ۇنالربارغان ھ ېچىپق ۇاللىسىگەس ەنن ەمد ەركىشل
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 ۆرىلىكت ھەممىسىگە ۇالرنىڭئ ۇاللىسىس ەنن ۇپ بول ەمئ ۇاللىسىگەس ەننانلىرى ن ۇنھ
 ەد «ەنااااتىر ەققىااادەھ دىڭاااجى ۋشاااىيا. ەرتاااارىخىي نااااتىرىل». ەرگەنب ەرتىۋىساااىنىم
. ەنگەننااتىرل ەھۋالالرئ ۇدا ب« يىلنامىسى ۆرىلەرنىڭت ەۋرىلىرىدىكىد ڭدىجى ۇيدى ن»
 ۈەندىشاا ۇدى ساا ۇشبولاا ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ۇنالرنىااڭھ ۈركۈماادىكىزور ت ېكىن لاا
( يىلااى -121 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى  -2 ۈەنشااۇي ۋۇدىنىااڭ. بولغااان ەۋرىلىرىاادەد
 ۇنشاارقىلىادىغان ق ۋىچىلىقچاار ەتىراپىاداكارىدورى ئ ېشىن ەنسۇدىكىىرقى گھاز ۈزدە ك

 ەنكىشاىنى باشاالپ ن ۇقئاارت ڭدىنمى 40ۋمىدىنقو ۇنىڭئ ۆلتۈرۈپ ناننى ئ ۇتۇقنان ش
 ەردىب ەرتىاۋىنىم ەندىاگ ۆرىساىت ىنتااي ۇنىڭغائ ۇاللىسىس ەنن. بولدى ەمئ ۇاللىسىگەس
 ۇنىاڭقىلىاپ  ئ ەساىات «ەمئ ېقىندىب» ەشب سىرتىدا ڭئايماقنى ەشب ېگىردىكىچ ەمھ

 -56 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى  -2 ۋۇفېااڭ ۈەندىنىڭشاا[. 20]ۇنالشااتۇردىقااومىنى ئور
كىشاىنى  ۇقئوشا ڭادىنمى 50 ۋمىادىنقو ۆزسوم ئىجىز نان ئ ۋەنان  ۇسۇرقىشتا ن( يىلى

 ەردىب ىساىەرتىۋم ۆرىلىاكت ۇالرغاائ ۇاللىسىس ەنن. بولدى ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن اشالپب
 ۇنالشتۇردىئور ۇالرنىڭقىلىپ  ئ ەسىات ەمئ ېقىندىئىككى ئايماققا ب ېيدىب ې شىخ ەمھ
 ەركەردىلىرى ئاوغلى  ئاتااقلىق ناانلىرى  سا ەڭرىقۇتنىاڭت ۇنباشاقا ھا ۇنىڭدىنب[. 21]

 ېلاىن ۇپ بولا ېايىنك -ئىلگىارى ۇقاتاارلىقالردىنم جورچىلىرى ەگلىرى كاھ ب ۋەزىرلىرى 
 ۈەنادىي ۈەندى شا ۋدى جاا ڭادى جى. ەنناامەن». بولادى ەمئ لىساىگەۇالس ەنن ۆردىك
 ۈەندىشا. ەنگەننااتىرل ەھۋالالرئ ۇدا ب« يىلنامىسى ۋەزىرلەرنىڭ ۆھپىكارت ەۋرىلىرىدىكىد
 ڭادىنمى ۈزيا ەنمىانەنت بولغاانالر ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ۇنالردىنھ ەئانىرىغىچ ەۋرىنىڭد

 ەمئ ۈشاۈپچ ەساىرگەئ ېايىن بولغانادىن ك غلۇپەم ۇرۇشتائ ېتېىملىقق ەرھ ېخىت. ئاشقان
 .ەيدۇكىرم ەئىچىگ ۇنىڭبولغانالر ب

قىاران  ۋە ڭچىا ۋېاي. ەرتاارىخىي نااتىرىل» ەبزادى نىام «ەمئ ېقىنادىب» ئاتالمىش
 ەممىسااىھ ڭبولغانالرنىاا ەمئ ېلىااپك ېچىااپق»: دا «ەرجىمھااالىت ۇننىڭسااانغ ەۋاناادازچ
ياشىغاچقا   ەئادىتى بويىچ ۆزئ ۇالرئ. تۇرۇلدىۇنالشسىرتىغا ئور ڭئايماقنى ەشب ېگىردىنچ
 ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنقارىغاناادا  ن ۇنىڭاادىنب. ەنلگېاايىد« ئاتالاادى ەپد ەمئ ېقىناادىب

 ېلىاپ سااقالپ ق ەشاكىلىنىت ەبىلەق ۋە ەمەللىرىنىئ ەسلىدىكىئ ۆزلىرىنىڭئ ۇنالربولغان ھ
 ۋىچىلىقچااار ەنىااالي ەدائىرىااد ەرگەنب ۆرسااىتىپك ۆكااۈمىتىھ ەركىزىاايم ۇاللىسااىس ەنن

 ەماۇرىيم ېكىنلا. ەنمىگۆزگەرتئا ۇساۇلىنىئ ۇرمۇشت ۇغۇللىنىپ ش ەنبىل ەپچىقىرىشىئىشل
 ېگىنىاااڭكااااھ ب ەمئ ېقىنااادىقىلغاااان ب ەساااىات ۆكاااۈمىتىھ ەركىزىااايم ۇاللىساااىس ەنن

. ەيانلەنگەنت ەنازۇالرھاالالردا ن ۆپكا ېگىلىكىگەكا با ەمھ ېقىندىب. بولغان ۇرۇشىداباشق
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 ۇاللىساىنىڭس ەنن ۇبا. ۇقالنغاانتول ەنساىلىرىدىنمۇقااتالم ش ۇقىرىيا ىڭۇنالرنھ ېكىن ل
 ەھەتااتەقاتااارلىقالر ج ۇسااۇلىئ ۇرمااۇشت ۋە ۇرمااۇشئىقتىسااادىي ت ۇنالرنىااڭھ نبولغااا ەمئ
 ۇاللىساىس ەنن ۇبا. ۈشاەندۈرىدۇچ ەجبۇرلىمىغاانلىقىنىم ۇشقابول ەكبىرد ەنبىل ەنزۇالرن
قاراتقاان بىاار  ەتالەرگەلغاان ئااز سااانلىق مىللبو ەمئ ېگىردىكااىچ ۆكۈمىتىنىاڭھ ەركىزىايم
 .مىللىي سىياسىتى ئىدى ۈرلۈكت

 ۇنشاارق ۇاللىساىس ەنن. قىلىغاان ەساىاباشاالپ ت ۇاللىساىدىنچىن س ەمئ بېقىندى
كاھ  ەمئ ېقىندىب. قىلغان ەسىات ەمئ ېقىندىب ەشب ۈچۈنئ ۇرۇشباشق ۋمىنىقو ڭناننى

 ۇزتوققا ڭبېگاى مى ەنەي. قىلىنغاان ەساىات ەنساەپلەرقاتارلىق م ەگكاھ ب ەمچىيارد ەگ ب
 [.22]بولغان  ەگتىلماچ ب

ئايماااق  ەشب ېگىردىكااىقىلىنغااان چ ەسااىات ەلاالەرئ ېقىناادىب ەۋرىاادىكىد ۋۇدى
 ۈەنجاۇڭي ۇفاڭ سا ڭجان شاا ېيادى ب ۇڭشاى ئاساسالنغاندا  ل ەتقىقاتىغات ەرنىڭكىيىنكىل

 ەنشاۈيدىكىئاورنى تىي ۇرۇشالۇقت ەگلىرىنىاڭكاا ب ەمئ ېقىنادىب ۇپ قاتارلىقالر بولا[ 23]
  (شااىمالىدا ەرقىيشاا ڭناھىيىسااىنى يۇجااۇڭ ەنسااۇدىكىھااازىرقى گ)ناھىيىسااى  ۇڭشااىي
  (شاىمالىدا ڭناھىيىسىنى ۇيۈەنگ ڭشىيادىكىھازىرقى نى)ناھىيىسى  ەنشۈيس ەندىڭدىكىئ

  (شااىمالىدا ڭناھىيىساانى ۈلىنياا ەنشااىدىكىھااازىرقى ش)ناھىيىسااى  ۈزىچياا ڭجۈندىكىشااا
ربىاي ەغ ۇنىنىڭنوشا ۇڭغاارج ڭغۇلادىكىھازىرقى ئىچكاى مو)ناھىيىسى  ېيجىم ىېدىكشىخ

 ېھتىمااامئ ەمە  ئ ېنىااقھااازىرقى ئااورنى ئ)ناھيىسااى  ۇزېپاا ۋۇيۈەناادىكى ۋە( شااىمالىدا
 ۋئىكىجاا ڭغۇلنىاڭھاازىرقى ئىچكاى مو ەۋەساىدە ت ەھكىمىساىم ۈلىني ەنشىنىڭش ۇرۇنقىب

 ەلالەرئ ېقىناىب ەۋرىادىكىد ۈەندىش[. 24]غان بول ەد( ۇمكىنم ۇشىبول ەتىراپىدائايمىقى ئ
ئااورنى  ۇرۇشاالۇقت ەگنىااڭكاااھ ب ېيدىاادىكىب ەممااا ئ. بولغااان ۋاڭاادادى ېياادى ب ې شااىخ

 .ۆرۈلمەيدۇك ەد «ەزكىرىسىت ۇغراپىيەج. ەننامەن»
 ەرەپشاىمالىي ت»ئىزاھتىكاى  ېرىلگەنب ەگ« ناھىيىسى ۇپىڭف» ۇنىڭدكىئ ھالبۇكى 

ئاساسالىنىپ  ېگەناگەد «ۇرىدۇبولغاان جاايالرنى باشاق ىچەەلئەساىگق ېنچۈەنشا ېگىكاھ ب
 ۋۇجاااۇڭ ڭشاااىيادىكىھاااازىرقى نى)بولغاااان  ۇپىڭااادائاااورنى ف ۇنىاااڭقىلغانااادا  ئ ەرەزپ

دىكااى  «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەنااامەنن» ەنەي(. ەنۇبىااداج ەربىاايغ ڭناھىيىسااىنى
بىلىاك ناان  قاوم  ڭئاو»( يىلى -78 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)يىلى  -3 ۈەنفېڭي ۋۇدىنىڭ

 ېساىپب ەنخېغاپ ۋۇلەن  ې رىل ۆلۈنۈپ ب ۆلەككەب ۈچئ ەنبىل ەۋەندازچ ڭمى ۆتنان ت ەۋل
 «بەردى ەربەچىقىرىپ ز ۇنقوش ۇڭگوچ ېگىكاھ ب ەمئ ېقىندىب ۋالىيسى  ڭيېجا. كىردى

 ەساىاقاچاان ت ۇنىاڭئ ەممائ. بولغان ەمقارام ئ ڭيېدىمۇناتىرىدىن قارىغاندا  جا ېگەند
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 .ەمە ئ ېنىقئ ەدىلىگىن ڭئورنىنى ۇرۇشلۇقت ەگنىڭى  كاھ بقىلىنغانلىق
 ۆرساىتىشئىلتىپاات ك ۋەمايىام قىلىاش  ەتتەئااد ۇنالرغابولغان ھ ەمئ ۇاللىسىس نەن

 ەمكىشاى ئ ەشقاتاارلىق ب ۇيشاىلۇناانى ئ ۇنھ ەۋرىدىالد ڭدىجى. سىياسىتىنى قولالنغان
 ۇالرنىااڭئ ۈچااۈن ئ ېاارىشبئىلھااام  ېيىاانكىلەرگەئااارقىلىق ك ۇالرئاا ڭاادىبولغاناادا  جى

 ەرگەنقىلىااپ ب ۇيۇرغامئااائىلىلىكنى ساا ڭرىااپ  مىااېب ەرتىۋىسااىنىم ۆرىلىااكت ەممىسااىگەھ
تاارىخىي » ۇبا. ۆرساەتكەنئىلتىپات ك ەكب ېخىمۇبولغانالرغا ت ەمئ ۇنالردىنھ ۋۇدى[. 25]

 ەنگەننااتىرل ېنىاقدا ناھاايتى ئ «ەرجىمھاالىت ېڭنىاڭجاى ج»جىلاد  -120 «ەرناتىرىل
 ۇمقا ۇنالرنىھا ەنرگەلتاۈئاالىيلىرى قولغاا ك ەقارىشىچ ەمىنلىرىنىڭك»: ېڭجى ج  ۇپبول

 ەئااائىل ڭبولغانالرنىاا ۇربااانق ەڭاادەج ۇپقوشاا ەنااالبىل ۈلكىماا-مااام ۇالرنىقىلىااپ  ئاا
 ۆڭلىنىكا ەلقنىاڭن ېلىاپ ئ ەھمىتىنىر ۇقراالرنىڭپ ېرىپ قىلىپ ب ەقسىمت ۋابىئاتلىرىغاتا
 ەچاچەنان ن ۇنشارق ەكسىچەقىلمايال قالماستىن  ئ داقۇنسىلى ب. ئىدى ېرەكك ۇتۇشلىرىئ

 ۇالرنىچىقىرىااپ ئاا ۇمپاا ەزنىاادىنن ەلگەناادە بااولغىلى ك ەمكىشااىنى باشااالپ ئ ۈمەنتاا
 ۇددىنا ۇيرۇپ با ېلىشاقائ ەۋەرھالىادىن ن ۇالرنىاڭئ ۇقراالرنىپ ېخىت ەنەي ۇقلىىسال تارت

 ۇشا»: ۇدىما« توغرىساىدا ەبازارناام»جىلد  -30. ېگەند «ۈتىۋالدىالك ېھماندەكم -ەزىزئ
 20 ۇاللىساىس ەنبولغانادا  ن ەمكىشىنى باشالپ ئ ۈمەنت ەچچەنان ن ۇنشارق ۈزدەيىلى ك

 ۈمەنادىنت ۈزي ېرىپ موم ئىنئامالرنى ب ەلگەندەك ۇالرئ. ەۋەتتىئ ۈتىۋېلىشقاك ۋىنىھار ڭمى
م قاااتال ۇقىرىبولغااانالر ئىچىاادىكى ياا ەمئ. ېاايىلگەند« قىلاادى ەرپيارماااق ساا ۇقئااارت

 ە ئاائىل ڭئاون مىا بولغانادا ۆپك ېرىلىپ ب ەرتىۋىسىم ۆرىلىكت ەممىسىگەھ ەنسلەرنىڭش
 ۇيۇرغامسا ەئاائىل ۈزي ەئالت -ەشب ۇئاز بولغاندىم ەڭئ ە ئائىل ەچچەن ڭئازراق بولغاندا مى

 ەركەردىلىكساا ەرىجىلىااكد ەرھ ەللەرنىااڭئ ېقىناادىب ەزىلىاارىب ەنەي. ېاارىلگەنقىلىااپ ب
كااااھ  ەمئ ېقىنااادىب ۇرانپااااني ۆرىساااىت ڭچىلىياااا ەسااالەن م. گەنەيىااانلەنت ۋەزىپىساااىگە

 ەركەردىلىكىگەساااا ەۋەناااادازالرچ ەمئ ېقىناااادىب ۇجىجاااا ۆرىسااااىت ۈنكاااا ېگلىكىگە باااا
ئىشلىرىغا ئارىالشمايدىغان بىر  ەتھاكىمىي ۆرىلىكت ۇاللىسىدىكىس ەنن[. 26]ەيىنلەنگەنت

 ەۋەتىااپئ ەمئاااد ەركەزم ەرلەرنااىقىلىنغااان ي ۇيۇرغامساا ۆرىلەرگەتاا ۇپ بولاا ەرتىااۋەنىاام م
 ېلىقسا -بااج ەردىنئاائىلىل ېارىلگەنقىلىپ ب سۇيۇرغام ەقەتبولسا پ ۆرىلەرت. ۇراتتىباشق
 ۋەزىرلىرىدىن ۋە ەركەردىلىرىنانلىرى  س ۇنبولغان ھ ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن. ۋاالتتىيىغى

 ۇنھابولغاان  ەمئ ۇاللىساىگەس ەنن. بولغاان ۇنداقشا ېرىلگەنلەرمۇب ەرتىۋىسىم ۆرىلىكت
 ۆپىنچىسااىك ەرلەرنىااڭي نغااانقىلى ۇيۇرغامساا ۋەزىرلىاارىگە ۋە ەركەردىلىرىنااانلىرى  ساا

 ەينااىئ – ېنەنادەن ۇپ بولا ەتىراپلىرىادائ ېبىاين ەندۇڭ شا ەنشاى س ېانەن ھاازىرقى ن
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 ەنلىاڭ ي ڭچېاڭ ئايمىقىادىكى را ۈەنيىچا. بولغاان ۆپك ەڭئايمىقىدا ئ ۈەنچاغدىكى يىچ
 ۇالرنىاڭئ ۇپ بولا ەرلەري ۇيۇرغامسا ەممىساىدەھ ەرنىاڭىلقاتاارلىق ناھىي ڭچېاڭيا ۋۇياڭ 

 ۇنھا ېرىشاكەنئ ەرتىۋىسىگەم ۆرىلىكت. بولغان ۆپك ەممىدىنھ ەناھىيىسىد ۋۇياڭ دەئىچى
 ەركەزلىشاىپم ۇيۇرغاللىقالرغاسا ۇقىرقىي ەممىسىھ ۋەزىرلەرنىڭ ەركەردىلىرى نانلىرى  س

 ۇنساااىتىگەر ۆكۈمىتىنىاااڭھ ىااايەركىزم ۇاللىساااىس ەنن ەگەارئ ۇالرئااا. ۇراقالشاااقانئولت
 ۇدۇنقا ۆرىساىشاىيامو ت ەسالەن م. ېاتەلمىگەنك ۆچاۈپك ەنالىغانچ ۆزلىرىئ ېرىشەلمىسەئ
چىشاى  ېارىي ۇيۇرغامئىزچىام ھالادا سا ېيىن ك ېرىلگەندىنب ەرتىۋىسىيىلى م -2 ۈەنشۇي
 ەرمانيىلى پ -3 ېنجۆش ەۋرىسىن ۇنىئ. ۇرغاندا ت( لىنچى ناھىيىسى ەنشىنىڭھازىرقى ش)

 ەيلىاااچەم ۆزىن ئاااېااايك. ۆچاااۈرۈلگەنك( ېقىنيااا ۇيساااۇنالرغائ) ېغىغاااات ېجاااۇگ ەباااويىچ
 ۇراقالشاقاچقا ئولت ېتىاپك ۆچۈپك( ېرىي ۇيسۇنالرنىڭئ) ۋۇشىغا ېلىپئ ەرنىئائىلىسىدىكىل

 ۆرىلىاكت ەۋرىادەد ۇاللىساىس ەنن ەربىايغ[. 27]تاشاالنغان  ېلىاپئ ەرتىۋىساىم ۆرىلىكت
 ەد «ەنناااااامەن» ۋە «ەرتاااااارىخىي نااااااتىرىل» ۇنالردىنھااااا ېااااارىلگەنب ەرتىۋىساااااىم

 ېچىشاااقاق ەرەپاااكەت ۇنالرھااا ۇالردىنبااا. ى باااار 40 – 30 جەمئىاااي ەنگەنلىرىااادىنناتىرل
  ئاساىيلىق (ېڭادەكم ۆرىساىت ڭروياا ۋە ۆجىيا ۆرىساىت ڭچىنياا ەسالەن م) ۇنغانلىقىئور

ىالپلىاق ن ەرگەقائىادىل -ۈزۈمتا ەلتۈرگەنلىكى ك ەتپادىشاھلىرىغا ھاقار ەنقىلغانلىقى  ن
. قىلىنغاان ۆكۈمھ ۆلۈمگەئ ەۋەبلىكس ىقىقىلىدىغان ئوغلى بولمىغانل ۋارىسلىققلىغانلىقى  

 ڭتاشااالنغانالردىن باشااقىلىرىنى ېلىااپئ ەرتىۋىسااىبىكااار قىلىنغااان ياااكى م ەرتىۋىسااىم
 ۇنىاڭب. ۇغانقىلادر ۋارىسلىق ەۋالدلىرىنىئ ۇالرنىڭئ ۇمەنئوم ۇاللىسىس ەنن ەرتىۋىسىگەم

. ئىادى( ئوغلى ڭناننى ۇتۇقش)جىن مىتى  ۆرىسىت ۇبولغىنى د ۇزۇنئ ەڭئ اقتىۋ ە ئىچىد
 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقادىن ك «ەرجىمھالىت ڭجىن مىتىنى»جىلد   -68 «ەننامەن» ۇنىب

 ۇاللىساىس ەنبولغاچقاا  ن ەساكەرئااتلىق ئ ەسلىدىنالئ ۋىچىلىرىچار ۇنھ ئادەتتىكى
 «ەۋەنادازىچ ەمئ ېقىنادىب» ۈزۈپكىرگا ىغاۇنقوشا ەمئ ېقىنادىب ۇرغاۇنلىرىنىن ۇالرنىاڭئ

 ۇجىجا ەركەردىساىس ەۋاندازالرچ ەمئ ېقىندىب ېلىنغانتىلغا ئ ۇقىرىداي ەسلەن م. قىلغان
. بولغاان ەساكەرلەرئااتلىق ئ ۇشاۇنداقم ەمد ەۋاندازلىرىم چەئ ېقىندىباشچىلىق قىلغان ب

 ۇرۇنقىىالدىيىادىن بام)يىلاى  -3 ۈەنفېڭي ەد «ەزكىرىسىت ەرغانەپ «ەرتارىخىي ناتىرىل»
 ەشاكەرلىرىدىنئايمااق ل ۋە ەۋاندازلىرىچ ەمئ ېقىندىب ۇنىپون ۋجا ۋۇدىنىڭ( يىلى -108

 ۋاڭ. ەنگەنناااتىرل ەنلىكااىتىلگەۋەقىلىشااقا ئ ۇجااۇمباشااالپ قوشااقا ھ ۈمەننىتاا ەچااچەن
 ۇڭنىڭسااا ۇشااا ەد «ەزكىرىساااىت ۇرتيااا ەربىااايغ. ۇقلىمااااتول ەنناااامىگەن» ەنچىيەنشااىي

يىلااى  -2 ۈەنشااۇي ەمد ەۋەناادازلىرىنىڭچ ەشب ېقىناادىب ۇباا ېلىااپ ئ مەقىاائىزاھاتىاادىن ن
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 ۇنىقوشا ڭنانالرنىا ۇتۇقشا ۋەناان  ۇنشاارق ەلادىكىئ ېقىنادىب ەشقىلىنغاان ب ەسىات
ائتلىاق  ۇنقىلىنغاان ھا ۇباۇمق ۇنىغاقوشا ەمئ ېقىنادىب ۇنىڭادىنب. ئېيتقاان ەنلىكىنىئىك

 ۈسااتىگەئ ۋەزىپىسااىنىقىلىااش  ۇرۇشئاا ۇالرنىااڭئ ەمھ ەمەساالىگىنىئاااز ئ ەسااكەرلەرنىڭئ
 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقائالغانلىقىنى ك

 ۇنقوشا( ەمە ئ ېنىقسانى ئ) ۇنالردىنبولغان بىر قىسىم ھ ەمئ ەنەي ۇاللىسىس نەن
 ڭشاۈيچا) ەۋەنادازلىرىچ ۇنھا ۈەنچۇشا ۋە ەۋەنادازلىرىچ ۇنھا ڭشاۈيچا ۇالرغائ ۈزۈپ ت

 ەۋرىادىكىد ەنن ۈەنچۇلىدا  شاشاىما ەربىيغ ڭناھىيسىىنى ەنتىيەنل ەنشىدىكىھازىرقى ش
دا « يىلنامىسااااى ۆرىلەرتاااا-ەمەلاااادارئ. ەننااااامەن». ۇرغۇزۇلغااااانت ەنپۇداساااا ڭئەنچااااا

 ۇنھاا ڭچىيااا ېگااىب ۈەنچۇشاا ڭشااۈي چا ېگااىب ېرىكچااىچ ڭشااۈيچا ە ناتىرلىنىشااىچ
 ۇنلىرىادىنھ ڭشاۈيئاتىساى چا ۋېيلۇنىاڭدائىملىاق  ۇ بولساىم ۇرغانباشق ەۋەندازلىرىنىچ

 ېگاىب ېرىكچاىچ ەۋەنادازلىرىچ ۇنھ ېيىن بولغاندىن ك ەمئ لىسىگەۇالس ەنن ۇئ ۇپ بول
 ۇنالرغااھ ېيىنك ۇپبول ڭچو ۇاللىسىدەس ەنن ۋېيلۇ. ۇرغانت ڭشۈيدەچا ەيىنلىنىپت ۇپبول

يىلاى  -2 ېڭخاېج ۋۇدىنىڭ[. 28]بولغان  ەمئ ۇنالراقايتىدىن ھ ەۋەتىلگەندەئ ەلچىلىككەئ
 ڭئەنادىكىچا ۇڭچا ڭجىياا[. 29] ۋەقەساىدەىق داناانل( يىلى -91 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)
 ۇبا[ 30] ۆتكىگەنيا ەۋەندازلىرىنىچ ۇنھ ۈەنچۇش ۋە ڭشۈيچا ەۋەتىپئ ۆرىلەرنىت ۇناكارگ
 ېنخۆشا ۈەندىنىڭشا ەسالەن م. ېلىنغانسا ۈرۈشاكىمۇي ەربىيھ ەزىدەب ەۋەندازلىرىچ ۇنھ
ئىسااايان  رڭالچىياااا ەربىااايئايااادا  غ-3( يىلاااى -61 ۇرۇنقىمىالدىيىااادىن بااا)يىلاااى -1
 ەۋەتىاااپ نااادازلىرىنى ئەۋەچ ۆيااا ۋە ۇنھااا ەنپودىكىسااا ۇاللىساااىس ەنن ۆتۈرگەنااادە ك

 [.31]قوغالپ بارغان  ېڭغىچەجىنچ
 ۇنھا ۈنچۇشا ڭشاۈي يااكى چا ەۋەنادازلىقىغاچ ەمئ ېقىنادىب ۇنالردىنبولغان ھا ئەم

 ەنۇبىاادىكىج ېتاۋنىااڭن ۋە ەرياسااىد ۇاڭخېتالالنمىغااانلىرى بولسااا ناا ەۋاناادازلىقىغاچ
 ەنن ەرقىيشاا ۇڭا شاا. ۇنالشااتۇرۇلغانسااىرتىغا تارقاااق ئور ڭئايماقنىاا ەشب ېگىردىكااىچ
 ۇتۇقشا ەتىراپلىرىادىكىئ ېشاىخ ېياۇدى ن  بۋۇياۈە ۇفاڭ سا ۋۇۋېاي  ەۋرىدەد ۇاللىسىس
 ەمئ ۇاللىساىس ەنن. بولغاان ۆپناھايتى كا( ەۋالتلىرىئ ۋمىنىڭنان قو ۇتۇقش) ۇنلىرىھ

 ۇنالردىنبولغااان ھاا ەمئ ەللەردىكااىئ ېقىناادىىاادا بئانىر ۈەندىنىڭشاا ۇنالردىنبولغااان ھاا
 ۋە ېلىادەئ ېقىنادىب ېشاىخ( يىلاى -49 ۇرۇنقىمىالديىادىن با)ئانىرقى يىلى  ۈەندىنىڭش
 ېلىادەئ ېقىنادىب ڭجۈنشاا( يىلاى -48 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)يىلى  ەسلەپكىد ۈەندىنىڭي
 ۋەقەساى ېاتىشك ېچىاپرايونىغاا ق ۇنالرھا ۇنالرنىڭبىر قىسىم ھ ۇپ بول ېيىنك -ېلگىرىئ

 [.32] ۆرۈلمىگەنئىسيان ك ۋەھىچقانداق قااليمىقانچىلىق  ېيىن سادىر بولغاندىن ك
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تاارىخىي . بولادى ۆزگىرىشئا ەمد ەللەردەئ ېقىندىب ەۋرىدەد ۇاللىسىس ەنن شەرقىي
 ېلاى ئ ېقىنادىب ېشاىخ ېلاى ئ ېقىنادىب ەنادىڭچاغادا ئ ۇئاساساالنغاندا  شا ەسەرلەرگەئ

[. 33]بولغااان  ېلااىئ ېقىناادىب ۈيەنجاا ېلااى ئ ېقىناادىجااايى ب ېلااى ئ ېقىناادىب ڭجۈنشااا
. قىلىنغاان ەساىات ەۋانادازلىرىچ ەمئ ېقىنادىب ۋە ەگلەرب ەگ كاھ ب ەنىالي ەمئ ېقىندىب
 ەنىاالي ەۋانادازلىرىچ ۇنھا ڭشاۈيچا ەۋرىادىكىد ۇاللىسىس ەنن ەربىيباشقا غ ۇنىڭدىنب

 ڭاادىقىشااتا  مى( يىلااى -52 ەالدىاايمى)يىلااى  -2 ۇڭپېااڭي ەساالەن م. ساااقلىنىپ قالغااان
 ەمھ چۈشاۈرگەن ەرماۈنپ ېلىشكەك ېرىدىنقىلىنغان ي ۇيۇرغامس ۇيەنگەلي ېگىب ۇڭشىيەنج

ئااااتلىق  ۇبااا»: ۇيەنگەليااا ڭااادىمى. ەكەلاااگەنقوغاااداپ ئ ەۋەتىاااپئ ۇنئااااتلىق قوشااا
 ېنىاااكي ەۋانااادازلىرى چ ۇنھااا ۇندىكىشاااىمالىي قوشااا ەممىساااىھ ۇندىكىلەرنىڭقوشااا

[. 34] ېاگەند «ەتكۈزمەيادۇزاياا ك ۇبىار تاام ئوقنىما ۇساتا ئ ېتىشاقائ قورالالنغان  ئوقياا
 ېگىگەباا ېرىكچااىچ ڭشااۈيچا ەمد ەۋاناادازلىرى چ ۇنھاا ۇندىكىئاتااالمىش شااىمالىي قوشاا

 ەۋرىاادىكىد ۇاللىسااىس ەنن ەرقىيشاا ۇپ بولاا ەۋەناادازلىرىچ ۇنھاا ڭشااۈيقاراشاالىق چا
 ۇنھا ڭشۈيچا ڭدى  مى[35]بولغاچقا  ېشىقوشب ۇنشىمالىي قوش ېگىب ېرىكچىچ ڭشۈيچا
 ۇڭپىاڭي ەسالەن م ەنەي. ېاگەند ەۋانادازلىرى چ ۇنھا ۇنشاىمالىي قوشا ەۋاندازلىرىنىچ

 ۇننىڭئاااتلىق قوشاا ۆزلەشااتۈرگۈچىئ ەربااوز ي ەنب ۇلياا( يىلااى -68 ەمىالدىااي)يىلااى  -11
 ۇيۇرغالالرنىساا ېااتىمق ەرھ ڭاادىمى ېغىاادا چ ۇرىۋاتقااانت ۇپبولاا ېگااىب ېرىكچااىئاااتلىق چ

 ۇنىباشااالپ ئاا ەۋەناادازلىرىنىچ ۇنھا ڭشااۈيدائىاام چا ۇچىققاناادا  ئا رگىلىەچااۈك ۆزدىنكا
 [.36]قوغدىغان 

 ۇزۇنباشاالپال ئا ەۋرىدىند ۇاللىسىس ەنن ەربىيغ ۇنالرھ ېلىدىكىئ ېقىندىب ئەندىڭ
 ەياادىنپەيپ ۇرغااۇنلىرىن ۇالرنىااڭئ ۇراقالشااقاچقا ئااارىالش ئولت ەنبىاال ەناازۇالرن ۇددەتماا
 ۇرمۇشاىدىنت ۋىچىلىقچاار ەزىلىارىب. ۆگىنىۋالغانئ خنىكىسىنىېت ېرىقچىلىقت ەنزۇالردىنن

 ېنجاا ېشااي. ۇغۇلالنغانشاا ەنبىاال ېھقااانچىلىقد ېاارىمي ياااكى ېھقااانچىلىقد ېچىااپ ك ۋاز
بولغاان  ەمئ ەلادەئ ېقىنادىب»: ەد «ەقىسسا ەققىدەھ ۇزالرغ ڭالر چيا. ەننامەن ېيىنكىك»

 ۋە ۋىچىلىقچااار ۇراقلىشااىپتتاغاادا ئول ۇالرئاا. بااار ڭااىمى ەچااچەن ۇنالردىنھاا ۋە ڭچيااا
 ەناادىڭئ ەمئ ېقىناادىن بەدىاايىلگ ەردەي ۇباا. ەنگەنناااتىرل ەپد «ۇقىلىااد ېھقااانچىلىقد
 ۇەنشاااىيەنن ەنساااۇدىكىھاااازىرقى گ) ېغىناااىت ڭشاااەنتااااغ چى ۇپ بولااا ېلاااىئ ېقىنااادىب

 ۇراقالشاقانئولت ېلىادەئ ېقىنادىب ەنادىڭئ ۇبا. ۆرسىتىدۇك( ەنۇبىداج ەربىيغ ڭناھىيىسىنى
 ۋىچىلىقچاار ۋە ېھقاانچىلىقد ەتراپىادائ ېغاىت ڭشاەنچى( باار ڭالرمۇچياا ەنەي) ۇنالرنىڭھ

ياكى  ېھقانغاد ۋىچىدىنچار ڭئىچىدىكى بىر قىسىملىرىنى ۇنىڭئ ۇغۇلالنغانلىقىنى ش ەنبىل
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 ۇكى ھااالب. ۈشااەندۈرىدۇئايالنغااانلىقىنى چ ۋىچىغاااقىلىاادىغان چار ېھقااانچىلىقد ۇمچەقوشاا
 ۋىچىغاااقىلىاادىغان چار ېھقااانچىلىقد ۇمچەياااكى قوشاا اېھقانغااد ۋىچىاادىنچار ۇالرنىااڭئ
 ېشچىكلىرىنىڭپوم ۋە ۇرۇكراتلىرىبي ېئودامف ەنزۇن ەنەي ۆۋىتىدەن ۆزئ ەريانىج ۆزگىرىشئ
 ېلىادىكىئ ېقىنادىب ەنادىڭئ ۇالرنىاڭئ. بولغاان ەرياانىج ۇچراشئ ېكىسپاالتاتىسىيىسىگەئ
 ېئااودامف ەناازۇن ەرلىااكشاشااال يئون ېھقانلىرىغاااد ەناازۇچاغاادا  ن ۇرىۋاتقااانت ەنشااۈيدەس
 ۋاڭ ۇڭاشا. ۇچرىغاانئ ەاتىساىيىگېكىسپاالتئ ېزىشاى ئ ڭپومىشچىكلىرىنى ۋە ۇروكراتلىرىبي
 ۇالرماۇپارتلىغانادا  ئ ڭىقاوزغىلى ېھقاانالرد ۈزلەڭلىكتەتا ۇرائاانىرقى يىللىادا ئوتتا ڭنىڭما
 ۇھىم ماا ەكلىشاا ەري ېغىنىااڭت ڭشااەنجى. ۆتااۈرگەنك ڭپاياادىلىنىپ قااوزغىال ۇرسااەتتىنپ
. لغاانيىغى ڭشاەنگەچى ۇنقوشا ڭچىقاوزغىال ەلگەچاكە باپ ك ۋىچىلىققاچار ۋە ېرىقچىلىقت
 ەققاانىيقارىشاى ھ ېكىسپاالتاتىسىيىگەئ ۋە ۇلۇمز ېئوداللىقف ەتتەماھىي ڭىقوزغىلى ۇالرنىڭئ

 ڭمااا ۋاڭ ۆتااۈرۈپ ك ڭقااوزغىال ۇالرئاا ېكىنلاا. ئىاادى ۈرەشسااىنپىي كاا ەكتېردىكىنااار
ئايرىمااااي   ېنىاااقئ ۈشااامەننىد-دوسااات ەريانىااادا ج ۇرۇششاااى تاااقارى ەھااااكىمىيىتىگ

 ۇلادارق ۇنشاىمالىدىكى ھا ۆللۈكنىاڭچ ۋە ۈفاڭل ۆلۈنمىچىب ېئودامف ەرلىكي ەنشۈيدىكىس
 ۇلادارق ۇنھا. ېرىكتاۈرگەنئارا تىام ب -ۆزئ ەنبىل ۈچلىرىك ۋۇزچىتاجا ۆڭەكلىرىنىڭئاقس
 ۇشااقابول ەماادەمھ ۇالرغااائ باشااالپ ەسااكەرناااننى ئ ۇرىنگاا ەۋەبتىنساا ۇشاا ۆڭەكلىرىئاقساا

 ۈچلەركا ۋۇزچىتاجاا ۋە ۈچلەركا ۆلاۈنمەب ېئاودامف ڭقاوزغىال ۇب ەنبىل ۇنىڭش. ەۋەتكەنئ
 -30 ەيىلاى  مىالدىاي-6 ەناۋۇجي) ېايىنك. پايدىلىنىدىغان بىار قورالغاا ئايلىنىاپ قالغاان

 كىشاى باشالىقى ۇقئاارت ۈمەنادىنبىار ت ۇنالردىنھا ۇتوپالنغاان با ېغىغاات ڭشەنچى( يىلى
نالر ۇبىر قىسىم ھا. بولغان ەميىغا ئ ېڭف ۋالىيسى ېيدىب ەھبەرلىكىدەر ېيتۇشىياۋچىننىڭف
 ەنااااھىي ۇ بولساااىم ەلاااگەنقايتىاااپ ك ەنشاااۈيگەس ېااايىن بولغانااادىن ك ەغلاااۇپم ۇفااااڭل
بوماا ( يىلاى -45 ەمىالدىاي)يىلاى -21 ەناۋۇجي ۈپەيلىادىنت ۇلۇمىز ېغىرئ ەمەلدارلىرىنىڭئ

 ەقايتاا ئااالق ەنبىال ۇلادارلىرىق ۇنھا ۆتاۈرۈپ ك ڭايتا قاوزغىالق ەھبەرلىكىدەر ۋبونىڭشا
 ۇاللىساااىس ەنن ۆتمەيئااا ۇزۇنئااا ەمماااا ئ. توپالنغاااان ېغىغاااات ڭشاااەنچى ەنەبااااغالپ  ي

 ەناھىيىساىگ ەنيىشاىي ۇپ بولا ەسالىمت ۋبوقىلىنىاپ  شاا ەغلاۇپم ەرىپىادىنت ۇنلىرىقوش
 [.37] ىلگەۆچۈرۋېتك( ەربىيغ ڭناھىيىسىنى ۋۇشەن ەنسۇدىكىھازىرقى گ)

 
 :ئىزاھالر

 
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 1]
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 .«ەرجىمھالالرت»جىلد   -100 «ەننامەن»[ 2]
 ەرقىيشاااا»  «ەرجىمھااااالىت ۇيزۇڭنىااااڭن ۈەند»جىلااااد   -17 «ەننااااامەن»[ 3]

 .«ەناتىر ەققىدەھ ۇڭچ ڭپى»جىلد  -23« ناتىرلىرى ەنن ەسىردىكىق
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 4]
 .«ەرجىمھالىت ڭنىڭما ۋاڭ»جىلد   -99. ەننامەن»[ 5]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 6]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 7]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 8]
 -20  «ەقىسسا ەققىدەسىيانپىالر ھ ۋەئوغانالر »جىلد   -90 «ەننامەن ېيىنكىك[ 9]

 .«ەرىجىمھالىت ڭبانى ۋاڭ»جىلد  
 ۇڭنىاڭچ ڭپى»  «ەرجىمھالىت ۇفاڭنىڭل»جىلىد   -12  «ەننامەن ېيىنكىك»[ 10]

  «ەرجىمھالىت
 .«ەرجىمھالىت ەننىڭي ېڭگ»جىلد   -19
جىلد  -89   «ەناتىر ەققىدەھ ۋۇدى ۇاڭف»جىلد   -1  «ەننامەن ېيىنكىك»[ 11]

 .«ەرجىمھالىت ۇفاڭنىڭل» ۋە «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج»
 .«ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ»جىلد   -88 «ەننامەن ېيىنكىك»[ 12]
 ەمەلااادارلىقئ ەننىڭگوشاااي ەدبىرچاااىت»جىلاااد  -82  «ەنناااامەن ېيىنكاااىك»[ 13]

 .جىلد -1   «ۇنلىرىيوس
 ەققىادەھ ۇنالرھا ەناۇبىيج» ۋە «ەناتىر ەققىدەھ ۇاڭدىگ ەننامە ن ېيىنكىك»[ 14]
 ەنبىل ۇنالرھ ڭبانى ۋاڭدا   «ەرجىمھالىت ڭبانى ۋاڭ. ەننامەن ېيىنكىك»[ 15. ]«ەقىسس

 ېتىملىقيىلدىكى بىر ق -10 ەنۋۇجىي ۇ بولسىم ۇرۇشقانئ ېتىمق ۈزي ەچچەكىچىك ن -ڭچو
 ەلبىساېرىغ ۇنالرغااچىقىاپ ھ ۇلادىنقىلىاپ  قور ەغلاۇپرنى مۇالئا ېڭداچ ڭپى ۇرۇشتىنالئ

 ەساالەپكىد ىسااىنىڭۇاللس ەنن ەرقىيشاا ۇباا. ەنگەنناااتىرل ەرگەنلىكااىب ەربەقااوغالپ ز
 ۇبا. ۇرۇشبىاردىن بىار ئا ەرگەنب ۇنالرغاچىقىپ  ھ ۇرۇلدىنق ۇنلىرىسانغ ەنيىللىرىدا ن

 ەنبىال ۇنالرگىلىادىكى ھاەزم ەسالەپكىد ۇاللىسىنىڭس ەنن ەرقىيمىساللىرىدىن ش ۇرۇشئ
 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ەنلىگىنىئىك ۇرۇشئ ېرىدىكىناراكت ۇداپىئەم ۇرۇشالرنىڭبولغان ئ

جىلاد   -31. «ەرىجىمھاالىت ڭنىڭجى ۇس»جىلد   -30  «ەننامەن ېيىنكىك»[ 16]
 .«ەرجىمھالىت ۇمانىڭد»جىلد   -22  «ەرجىمھالىت ڭنىڭگوچى»

 ەققىادەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج»  «ەناتىر ەققىدەھ ۋۇدى ۇاڭگ. ەننامەن ېيىنكىك»[ 17]
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 .«ەرجىمھالىت ېڭنىڭماچ»جىلد   -22  «ەقىسس
 .«ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ. ەننامەن ېيىنكىك»[ 18]
 .«ەناتىر ەققىدەھ ۋۇدى ۇاڭگ. ەننامەن ېيىنكىك»[ 19]
  «ەرتااارىخىي ناااتىرىل»  «ەناااتىر ەققىاادەھ ۋۇدى»جىلااد  -6  «ەننااامەن»[ 20]

جىلاد   -111 ۋە« يىلنامىساى ۆرىلەرنىاڭت ۇيانقىيىللىرىدىن ب ەنيۈەنجىي»جىلد   -20
 .«ەرجىمھالىت ۇننىڭسانغ ەۋەندازقىران چ ۋە ڭچى ۋېۇ»

 ۇنالرھاا»جىلااد   -94  «ەناااتىر ەققىاادەھ ۈەندىشاا»جىلااد  -8  «ەننااامەن»[21]
 .«يىلنامىسى ۋەزىرلەرىڭ ۆھپىكارت ەۋرىلىرىدىكىد ېڭدىچ  «ەقىسس ەققىدەھ

 .«يىلنامىسى ۆرىلەرت -ەمەلدارئ»جىلد  -19  «ەننامەن»[ 22]
 .«ەرىجىمھالىت ۇننىڭانغس ەۋاندازقىران چ ۋە ڭچى ۋېي. ەرتارىخىي ناتىرىل»[23]
 .«ەركىرىسىت ۇغراپىيەج»جىلد  -28  «ەننامەن»[ 24]
 -19 ۋە «ەمەتاىج ۇيۇج ۆرىسىت ڭجىيا»جىلدى  -57  «ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 25]

 .«يىلنامىسى ۆرىلەرنىڭت ەۋرىلىرىدىكىد ڭدى  جى ۇيدىن»جىلد  
« يىلنامىسى ىلەرنىڭۆرت ەۋرىلىرىدىكىد ڭدىجى ۇيدى ن. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 26]

 ەۋرىلىرىاادىكىد ېڭاادىچ ۈەناادى ي ۈەندى شاا ۋدى جااا ۋۇدى  ڭاادى جى. ەننااامەن» ۋە
 .«يىلنامىسى ۋەزىلەرنىڭ ۆھپىكارت

 ېڭاااادىچ ۈەناااادى ي ۈەندى شاااا ۋدى جااااا ۋۇدى  ڭاااادى جى. ەناننااااام»[ 27]
 .«يىلنامىسى ۋەزىلەرنىڭ ۆھپىكارت ەۋرىلىرىدىكىد

 .«ەرجىمھالىت نىڭڭلى لى»جىلد  -54  «ەننامەن»[ 28]
 .ۇنقارالس ېمىسىغات-2باپ  -10 ۋەقەسىدانانلىق [ 29]
 .«ەرجىمھالىت ۇماۋنىڭچ ۇلىي»جىلد  -66  «ەننامەن»[ 30]
 ۋجااا»جىلااد  -69  «ەناااتىر ەققىاادەھ ۈەندىشاا»جىلااد  -8  «ەننااامەن»[ 31]

 .«ەرجىھالىت ۇڭگونىڭچ
جىلاااد   -9 ۋە «الىەرجىمھااات ېڭشاااىنىڭف ېاااڭف»جىلاااد  -89  «ەنناااامەن»[ 32]

ئاانىرقى  ۈەندىنىڭشا»دا  «ەرجىمھاالىت ېڭشاىنىڭف فېاڭ» «ەنااتىر ەققىدەھ ۈەندىي»
 ەققىادەھ ۈەندىشا». قالغاان ۇپبولا «ەۋرىئاانىرقى د ۋدىنىاڭجا»ناتا ھالادا  «ەۋرىد

. قىلغااان ەسااىايىلااى ت -3 ۋۇفېااڭ ېلااىئ ېقىناادىب ېئاساسااالنغاندا  شااىخ ەگ «ەناااتىر
 .ۈزىتىلدىت ۇب ەسەردەئ ۇڭا ش. يوق ئىدى ېخىت ېلىئ ىندىېقب ېشىخ ەۋرىدەد ۋدىجف

جىلااد   -7  «ەناااتىر ەققىاادەھ ېاادىن»جىلااد   -4  «ەننااامەن ېيىنكااىك»[ 33]
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جىلااد   -89  «ەرجىمھااالىت ڭنىااڭفا ۇلاا»جىلااد   -12  «ەناااتىر ەققىاادەھ ۇەناادىن»
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج»

ئىچىادىكى  ەگيىللىرىدىكى ئون ب دڭۋۇۇگ»جىلد   -42  «ەننامەن ېيىنكىك»[ 34]
 .«ەرجىمھالىت ەننىڭي ېگىب ۇڭشەنج

 .«ەزكىرىسىت ەنسەپم -ەمەمئ» ەپسىرات ت -27  «ەننامەن ېيىنكىك»[ 35]
 ڭيىنىا ېڭف»جىلد   -17  «ەناتىر ەققىدەھ ۋۇدى ۇاڭگ. ەننامەن ېيىنكىك»[ 36]

 .«ەرجىمھالىت ڭنىڭفا ۇل»جىلد   -12 ۋە «ەرجىمھالىت
 
 
 ۇالرنىڭئ ۋەخارابىلىشىشى  ۈللىنىشى،گ ۇنالرنىڭاپ ھب -7

 بولغان ەنبىل ۈزلەڭلىكت ۇرائوتت 
 (Ⅲ) ۇناسىۋىتىم 

 
 ەنن ۇنالرنىاڭھ ەناۇبىيپارچىلىنىشاى ااااا ج ەشاىمام ئىككىاگ -ەنۇۈج ۇنالنىڭھ. 6

 يىمىرىلىشى ڭھاكىمىيىتىنى ۇلدارلىقق ۇنھ ۋە ۇشىبول ەمئ ۇاللىسىگەس
 

. ەچاۈردىباشاتىن ك ۆزگىرىشانىزور ئ ەتغااي ەلگەنادەىغاا كيىل -48 ەمىالدىاي ھۇنالر
شاىمالىي . ۇراقالشاتىئولت ەشاىمام ئىككاى قىساىمغا پاارچىالپ  ئىچكىارد ۋە ەنۇبىيج ەنەي
. ەتتاىك ۆچاۈپك ەربكەئانىرى غ ەڭئ ۇراقلىشىپ شىمالىدا ئولت ۆللۈكنىڭچ ۋملىقدا ۇنالرھ
قايسىسااى  ەرھ ۇتااۇپ غا يااوم تئالاادى ۆزئاا ۇنالرئىككااى قىىساام ھاا ۇباشااالپ  باا ۇنىڭدىنشاا

 ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنن ەۋەبتىنساا ۇشاا. ڭاادىقاااراپ ما ۆنىلىشااكەئونشااىمىغان تااارىخىي ي
 ۋەزىايەتئونشاىمايدىغان  ەۋرىادىكىگەد ەنن ەربىيغ ۇناسىۋەتتىمۇم ۇرسىدىكىئوتت ۇنالرھ
 .ەكىللەندىش

 ۇشااروغق ە ناتىرلىنىشاىچ ەد «ەقىسسا ەققادەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن كېيىنكى»
 ەڭرىقاۇتت ۇتئەرىشئوغلى بى تاغىسى قا ەڭرىقۇتنىڭت ۇجۇلۇجۇتئ ەۋرىسى ن ەڭرىقۇتنىڭت
 ەيىنلىنىپ باتىا نانلىققا ت ۈكەنئ ڭئو( يىلى -18 ەمىالدىي)چاغدا  ۇرغانئولت ەنتتەت ۇب
 ۇرغانئوغاانالرنى باشاق ۋە ەبىلىناىق ەككىزسا ەناۇپتىكىج شىپ جايلى ەنۇبىغاج ۇنالرنڭھ

 ۇرۇپئاورنىنى تاارتت ەڭرىقۇتلاۇقت ۇئا. كىشاى باار ئىادى ڭمىا 50 40 لىكىدەەۋەت ۇپ بول



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 149 ~ 
 

 ەڭرىقاااۇتسااااقالپ  ت ۇمغااا ەئىچىاااد ۇرۇنالبااا ۆلۈشاااتىنئ ۇبااا ەڭرىقتاااۇقويغاااانلىقتىن  ت
ئورنىغا  ېيىنك ۆلگەندىنئ ۈي. ىئىد ۋالغانئوردىسىدىكى يىغىلىشالرغا قاتماشمايدىغان بولى

 ۇرالمىغاچقاا ئولت ەناتكەت ەنەباى ي(. يىلاى -46 ەمىالدىاي)چىقتاى  ەنتكەت ۇداتقۇئوغلى ئ
 ېغىاريىام ئ ەچاچەن ۇدارايونىادا ئا ۇنالرچااغالردا ھا ۇشا. ەزەپلەنادىناھاايتى غ ۇنىڭدىنب
 ياااھالرگى ەچاااقىرىم دائىرىااد ڭمىاا ەچااچەن ېرىااپ ب ۈزئاااپىتى ياا ېكەتكەچاا ۇرغاااقچىلىق ق
 ۆپرەكىكا ېرىمىادىني ۋىالرنىاڭچار ۋە ەمئااد ەۋەبىدىنسا ېسەمك ۋە ەھەتچىلىكق ۇرۇپ ق
قىيىنچىلىقتااا قالغااان  ۆزىنىااڭئ ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەڭرىقااۇتت ۇپااان. ۈگىگەنىاادىت ۆلااۈپئ
 ەھىرىشا ېيجىڭھازىرقى ب) ۈياڭغاي ەنسىرەپ قىلىشتىن ئ ۇجۇمپايدىلىنىپ ھ ۇرسىتىدىنپ

 ەنقىلىاپ  ن ەلەپت ۇدىلىشىشنىق ەۋەتىپئ ەلچىئ( ەنۇبىداج ەربىيغ ڭناھىيىسىنى ۈنمىي
 ەسەيتىشااكەپ ۋاقتىاانچە ۇناسااىۋەتنىجىااددىي م ۇرسااىدىكىئوتت ۇنالرھاا ەنبىاال ىۇاللىسااس

 ۇكى ھاالب. ەۋەتتاىئ ۆھبەتلىشىشاكەس ۋنىلاى ماا ۆكەرنا ەمىرئ ۇاللىسىمۇس ەنن. ۇندىئور
 ۇاللىسااىس ەنن ەرىتىسااىنىن ىااڭرايونىن ۇنالرئااارقىلىق ھاا ڭھالاادا گااونر ەنپااىم ۇبىماا

 ەككىزسا ەنۇپتىكىج ۇنالرنىڭھ ەتىيازدا لى ئيى -24 ەنۋۇجىي. ەردىب ەۋەتىپئوردىسىغا ئ
 ۇشاارقوغ ۋىساىبو ۇرۇنباى با. قىلىپ تىكلىدى ەڭرىقۇتت ۇئاقساقاللىرى بىم ەبىلىسىنىڭق
دلىرىغا ەجادائ ېرىشكەچكە ئ ەمىنلىككەئ ەياردىمىد ۇاللىسىنىڭس ەنن ۇشانجىخ ەڭرىقۇتت

 ەۋەتىپئ ەلچىئ ۇلىغاورق ۋۇيۈەن ەمنامنى قولالندى ھ ېگەند «ۇشارقوغ»قىلىپ  ۋارىسلىق
شاىمالدىكى قااراقچىالر  ۇپبول ەۋەت ۇاللىسىگەس ەنن ەڭگۇم»قىلىپ   ەلەپت ۇشنىبول ەمئ
 ۇاللىساىس ەنن. ۈردىنى بىلد« نااليدىغانلىقى ۆرۈشنىك ۇداپىئەدىن م( ۇنالرشىمالىي ھ)
رىشاى قا ۆزلىرىنىاڭقىلغاانلىقى  ئ ۋۇزيىام تاجاا -ۇيىلما ۇنالرھ ۇيانب ۇرۇلغاندىنق ۆلەتد
 ېگىرنااىپاياادىلىنىپ چ ۈچىاادىنك ۇنىااڭئ ۋەجىاادىن  ۋاتقااانلىقىئاااجىزلىق قىلى ۇرۇشااقات

باى ( يىلاى -24 ەناۋۇجىي)يىلاى  ۇشا. قىلادى ۇباۇمق ەلىپىنىت ۇنىڭقوغداشنى ئويالپ  ئ
 ەن بىال ۇنىڭشا. ئاتىادى ەپد( ەڭرىقاۇتت جۇتشىلوشى ەنىي) ەڭرىقۇتت ۇشارقوغ ۆزىنىئ

 ەڭرىقااۇتت ەنااۇبىيج[. 1] ەتتااىقىسااىمغا پارچىلىنىااپ كشاامام ئىككااى  ۋە ەنااۇپج ۇنالرھاا
 ەمن ۇپ بولا ۋەياران ەپچىقىرىشاىئىجتىماائىي ئىشل ۇچراپ ئ ەتكەئاپ ەبئىيت ېغىرئ ۇنالرھ

 ەنەي ۈچاۈن ئ ۈشرۆكا ۇداپىئەما ۇنالردىنشاىمالىي ھا ەمھ ۈچۈنئاچارچىلىقتا قالغانلىقى ئ
قىلىشانى   ەتناازار ەۋەتىاپئ چاىەلئ ڭغالويا ەنتىپايت ۇاللىسىس ەنيىلى ن -25 ەنۋۇجىي

 ۋە ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ) ۈزۈشانىقايتا ت ەھدىنامىنىئ ۇرۇنقىب ەۋەتىپ وغلىنى ئ.ئ ۆزىنىڭئ
. ۈردىنااليادىغانلىقىنى بىلاد( ۈزۈشانىقايتاا ت ەھادىنامىنىئىمزاالنغان ئ ەۋرىدەد ۈەندىش

قىرىم چااا 80 ەربىااگەغ ۈزلەپ كااونتىروم قىلىشاانى كاا ۋەقااولالش  ۇنىئاا ۇاللىسااىس نەن
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 ەمياارد ۇرۇشاىغاق( ئوردىساى ەڭرىقاۇتت ەناۇبىيج)ئوردىساى  ەڭرىقاۇتت ەردەي ېلىدىغانك
 ېشاىخ ەنەي ۆتمەيئا ۇزۇنئا. ەلادىك ۆچاۈرۈپئايمىقىغا ك ۈنجۇڭي ۇنىئارقىدىنال ئ. ەردىب

 .ەلدىك ۆچۈرۈپك ەناھىيىسىگ ېيجىئايمىقىدىكى م
 ۇاللىساىنىڭس ەنن ەربىايغ ەھەتاتىنئاساساىي ج ۆكاۈمىتىھ ۇاللىساىس ەنن شەرقىي

قايساى  ەرئاورنىنى ھ ۇشااننىڭجىخ)قىلىاپ  ۈلگەقولالنغان كونا قائىدىسىنى ئا ۇشانغاجىخ
 ۆھاۈرم ۋە ۆھاۈرياساالغان م ۇنادىنئالت ەڭرىقۇتقاات ەناۇبىي  ج(قىلىاپ ۇقىرىي ەگلەردىنب
 ەمشااەر ئااات  ئوقيااا  ش -ۋاتاااج  ھااار -ەمەر  كېچەككاا -ېاايىمئىنئااام قىلىااپ  ك ېغااىب

شاايى   -زور مىقاداردا كىمخااپ ۋە ۇنئالت ەۋاپلىرى ئ ۇچالغ ۇملىرى بوي ۇشۇرمت ۋۇت سا
 36 ۈرۈچ پاتماان گا ڭمى 25ئايمىقىدىكى  ېدۇڭن ەنەي. قىلدى ەدىيەپانتا قاتارلىقالرنى ھ

 .قىلدى ەميارد ۇالرغاكاال چىقىرىپ ئ -قوي ۇياقت ڭمى
 ۇچرىغانادا ىلىققاا ئئىقتىساادىي قىيىنچ ېاتىمق ەرھ ۇنالرھا ەنۇبىيج ېيىنك بۇنىڭدىن

 ەققىادەھ ۇنالرھا ەناۇبىيج. ەنناامەن ېينكىك». ەردىب ەميارد ۇرۇنقىدەكب ۇاللىسىس ەنن
 ەناااۇبىيج( يىلاااى -53 ەمىالدىاااي)يىلاااى  -29 ەناااۋۇجىي ە ناتىرلىنىشاااىچ ەد «ەقىسسااا

 ەمىالدىي)يىلى  -1 ەنچۇجىي ەنەي. ئىنئام قىلىنغان ويق ەنۋۇجىي ۈمەنت ەچچەن ەڭرىقۇتقات
ئاچارچىلىقتاا  ەلاقن ېرىاپ ب ۈزئااپىتى يا ېكەتكەرايونىادا چا ۇنالرھ ەنۇبىيج( لىيى -76

 ۇنىڭادىنب. ەرگەنب ۇتقاۇزۇشق ەرگەناامرات ئاائىلىل ۇقئاارت ڭدىنمى 30 ڭدىقالغاندا  جا
 ەنساۇ قىلىاپ  م ەساىات« ىرىۆكن ەمىرئ ۇنالرھ» ەنەي ۇاللىسىس ەنن ەرقىيباشقا  ش

 ەگب ۇقچىقااور ۆۋىنىاادەت ۆكىرىنىااڭن ەمىاارئ ۇنالرھاا[. 2]قوغدىاادى  ەڭرىقااۇتنىت ەنااۇبىيج
 ۇرارگاھىنىت ەڭرىقۇتنىڭباشالپ  ت ەشكەرنىقوراللىق ل 50 ۇچىجازا ئىجرا قىلغ ۇئ ۇپ بول

 ىيشاىمال ەڭرىقاۇتت ەناۇبىييىلاى قىشاتا ج -26 ەناۋۇجىي. قىالتتى ۈزەتچىلىكقوغداپ  ك
 ەنبىال ۈەند ۆكەرنا ەمىارئ  ۇچرىغانادائ ڭشىساىزلىققائو ۇرۇشاتابولغاان ئ ەنبىل ەڭرىقۇتت

قوغداشاقا  ەڭرىقاۇتنىت ەناۇبىيج ەنبىال ەشكەرل ۇچىجازا ئىجرا قىلغ 500 ەسكەر ئاتلىق ئ
 ۇاللىسااىنىڭس ەنھاااكىمىيىتىنى ن ۇنھاا ەنااۇبىيباشااالپ ج ۇنىڭدىنشاا. ەمدەملەشااكەنھ

 .ۇقىمالشتىي مەيدىنپەقوللىشى ئاستىدا پ
 ەئىنتاايىن دوساتان ۇناساىۋىتىم ۇاللىساىنىڭس ەنن ەرقىيشا ەنبىال ۇنالرھا جەنۇبىي

 ەقادىمت ۋغاساو ەۋەتىاپئ ڭغاالويغا ەيىلى ئوغلىنى ئاساتان ەرھ ەڭرىقۇتت ەنۇبىيج. بولدى
. قىلادى ۋاپتاا ەتخاانىالرنىئىباد ۇتلاۇقالپچاغاننى ق. ۇلدىق ەلۇمم ەھۋالالرنىئ ۋەقىلدى 

 ڭئااو كلەرنااىەكلىيىم ۇردۇن د -ۋارزور مىقااداردىكى تااا ويىچەباا ەقائىااد ۇاللىسااىمۇس ەنن
 ەدىايەھ ەگ «ۆرساەتكەنلەرك ۆھپەتا» ۋە ۆۋەنادىكىلەرگەقوم  سوم قوم بىلىك ناندىن ت
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. «ۈردىبىلاد ەزىايەت» ەۋەتىاپئ ەلچاىئ ەنەي ۆلگەنادەئ ەڭرىقۇتبىر ت ەرھ ېيىنك. قىلدى
 ۋەقايسااى نانالرغااا ەررنااى ھۇردۇنالد -ۋارتااا ۈركۈماادىكىزور ت ەنەباشااقا  ي ۇنىڭاادىنئ
 ەئىشاانى دائىملىااق قائىاادىگ ۇباا ەمھ ەردىئىنئااام قىلىااپ ب مەلاادارالرغاەئ ۆۋەنتاا ۇتقااۇدىنق

 ۇنالرغاااھ ەنااۇبىيج ۆكۈمىتىنىااڭھ ۇاللىسااىس ەنن ەرقىيشاا ەۋەبتىنساا ۇشاا. ۇردىئايالنااد
ى ەتتاك ېشاىپمىليون يارماقتىن ئ 190يىلى  ەرقىلغان چىقىنى ئىنتايىن زورىيىپ  ھ ەرپس
[3.] 

 ڭتارىخنىا ۇنھا ۇبا ۇپ بول ەھادىس ۇقەررەربىر م ۇشىمۇبول ەمئ ۇنالرنىڭھ ەنۇبىيج
 ۆتكەناادەك ئ ۆزلەپساا ۇقىرىااداي. ئىاادى ەھسااۇلىم ەرەققىياتىنىااڭت ەزگىللىااكم ۇزۇنئاا

 ەنبىال ەنازۇالرن ۈزلەڭلىكتىكىتا ۇرائوتتا ۇرمۇشاتات ۋە ەپچىقىرىشئىشال ۇنالرشىمالدىكى ھ
 ۇرۇشاااقاشتئالما ەھساااۇالتلىرىنىم ۈنەرۋەرچىلىاااكھ مقاااو ۋە ەھساااۇالتلىرىم ېھقاااانچىلىقد
 ەنزۇالرنىاڭن ەنبىال ۇنالرھا ۈزلەڭلىكنىاڭ ت ۇرائوتتا ەنشىمام بىل ۇب. ئىدى ېھتىياجلىقئ

. ئىجتىمااائىي ئاسااا  ئىاادى ۈرىدىغانئىتتىپاقلىشىشاانى ئىلگىاارى ساا ېلىشااى ك ەبىاارلىكك
 ەساااىررغاااا پائاااام تۇنالھ ەدەنىيىتىنىاااڭئىقتىسااااد  م ېئوداللىاااقئىغاااار ف ەنزۇالرنىاااڭن
 ۇناساااىۋەتكەبولغاااان م ەنبىااال ەنااازالرئىچكاااى قىساااىمىدا ن ڭۇنالرنىاااھ ۆرسىتىشاااى ك

 ەرەققىياتنىاڭئىككى نىم ئىجتىمائىي  ئىقتىسادىي ت ۇتىدىغانت ەئونشىمايدىغان پوزىتسىي
 ەنجىخوشااان ن ەۋرىاادەد ۇاللىسااىس ەنن ەربىاايغ. ئىنكاسااى بولاادى ەڭسااىزلىكىنىڭت
 ەڭساىزلىكت ەققىياتىادىكىەرئىجتىماائىي ت ۇنالرنىاڭھ ېايىن ك ندىنبولغا ەمئ ۇاللىسىگەس
يىلاادىن تارتىااپ  -18 ەبااى مىالدىااي ەڭرىقااۇتنىت. ڭقۇرالشااتىچو ۋە ېزلەشااتىت ېخىمااۇت
چاغادىكى  ەينىئ ەبىلەق ەككىزقوم ئاستىدىكى س. ماكانالشقان ەرىپىدەت ەنۇپج ۇنالرنىڭھ
قاتااارلىق  ڭگوشااا ەيجااۈن ن  دەنمااېي ۈەنجااۇڭ ي ڭااراڭ دى ۋۇيااۈەن  ۇفاڭ ساا ېياادى ب

 ەددىچىننىڭكونااا ساا ېتاااۋ ن ۇڭغۇلاادىكىئىچكااى م ۇڭشااى ھااازىرقى ل ەنااىا  يئايماقالرغاا
 ەبىلىنىاڭق ەككىزجايالشقاندىن باشالپ  سا ېبىيغاشىمالىي ن ەنشى شىمالى ش ۋەشىمالىي 

 د ئىقتىساا ەنزۇالرنىاڭبولغاچقاا  ن ېقىني ەرلىرىگەي ۇاللىسىنىڭس ەنن ېرىي ۋىچىلىقچار
 ەنبىل ەنزۇالرن ۇڭا ش. ۇچرىدىئ ەكرەرغا قارىغاندا بباشقا جايال ەسىرىگەت ەدەنىيىتىنىڭم
 ڭئاقسااقاللىرىنى ەبىلىنىاڭق ەككىزسا. بولدى ۈچلۈكك ۇسىمۇئارز ەمكارلىشىشھ ەپلىىشپئ

 ەمىانىككەتايىنىپ ئ ۇاللىسىگەس ەنن ۇشاننىڭجىخ ۋىسىبو ۇنىڭقىلىشتا ئ ەڭرىقۇتبىنى ت
ناامىنى  «ۇشاارقوغ»قىلىاپ  ۋارىسلىق ەجدادلىرىغائ ڭبىنى ۋەنى ئويالشقىلى ېرىشكەنلىكىئ

ئىجتىماائىي ئاساساقا  ۋە ەئاساساقا ئىاگ ۋىئااممى ەڭك ۇشىنىڭبول ەمئ ۇنىڭقولالنغانلىقى ئ
 ەئىچىااد ەبىاالەق ەككىزساا ېلىااپك ەنەي. ېرىاادۇئىسااپاتالپ ب ۇقتولاا ەنلىكىنااىئىك ەئىااگ
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 ەمتىشااى ھتارقى ۇنالرغاااھ ەدەنىيىتىنااىم ەناازۇن ڭىااۇالرنب ۇلااۇپ ب ەناازۇالرن ۇرغۇنلىغااانن
 ەرگەنلىكاىسىزىپ ب ەرىتەبىغا ن ەڭرىقۇتت ېڭنىڭگون ەسلەن م) ۆگىنىشىئ ەقىمئ ۇالرغائ

 ۇالرنىاااڭئ( بىااار مىساااالى ۇنىاااڭقىلغاااانلىقى ب ەقااادىمت ەرىاااتەن ۋاكاااالىتەن ۇنىڭغاااائ ۋە
 ەناازۇھالاادا ن گەنئىلگىاارلى ەنىمااۇي ۋەقىلىشااى  ەرەققىاايئالغااا قاااراپ ت ەمئىيىتىنىااڭج
 ۋەباى  ەڭرىقاۇتت ۇڭا شا. رولالرنى ئوينىدى ېلىن ېزلىتىشتەت ىشىنىېقىنلىشي ەدەنيىتىگەم

 ەناازۇن ۋەكىللىكىاادىكى ۇشااانجىخ ۇنالردىكىھاا ەبىاالەق ەككىزباشااچىلىقىدىكى ساا ۇئاا
 ەتئىاااييارىشىشااانى ق ەنبىااال ۇاللىساااىس ەنن ەمقىلىااادىغان ھ ەۋە ھ ەدەنىيىاااتىگەم

 ەنبىال ۇاللىسىس ەنن رنىڭۇالئ. قىلدى ۋارىسلىق ۋاستەبى ۈچكەك ىيقولاليدىغان ئىجتىمائ
ئىجتىماائىي  ۇشاۇم. ېلەتتاىك ۇيغۇنئ ۇسىغائارز ەلقىنىڭن ۇنھ ۈتۈنپ ەرىكىتىيارىشىش ھ

 ەنبىال ۇنالرھا ۈزلەڭلىكنىاڭ ت ۇرائوتتا ەناۇپج ەنبولغانلىقتىن  شىمام بىل ەۋجۇتم ۈچك
 ەقايتىااادىن بىااارلىكك ەباااويىچ ساااا ئا ەرگەنب ېلىپسااا ۇشاااانجىخ ۇاللىساااىنىڭس ەنن
 ەنن ۇنالرنىاڭھ ەنۇبىيج ۇكى ھالب. ئىدى ۇقەررەرم ۈزلىنىشىئىتتىپاقلىشىشقا ي  ېلىشكەك
 ەڭرىقاۇتت. ئاساسلىق روم ئوينىشاى تاساادىپىيلىق ئىادى ڭبىنى ۇشىدابول ەمئ ۇاللىسىگەس

. غانىاادىبول ۇتااۇرۇقبىاار ت ەقەتپ ېرىشااىب ۈزياا ەتنىااڭئاپ ەبئىاايت ۋەئااورنىنى تالىشااىش 
. ۇئاشاىد ەمەلاگەالالردا تاساادىپىيلىق ئاارقىلىق ئانادىن ئھا ۆپك ۇرقەررەرلىكتارىختىكى م

ئوينىغاااان ئاكتىاااپ رولىناااى  ۇناساااىۋىتىدەم ۇنھااا ەن ن ڭبىنىااا ەڭرىقاااۇتت ۇڭا شااا
 ەنن ۋەتااارىخى  ۇنھاا ۇشااىبول ەمئ ۇنالرنىااڭھ ەنااۇبىيج. ۇبولمايااد ۆۋەنلىتىۋېتىشااكەت
 ەسااىرت قااۇرڭچو ەمتارىخىغااا ناھااايتى زور ھ ۋەتناسااىۇم ۇنالرنىااڭھ ەنبىاال ۇاللىسااىس
 .ۆرسەتتىك

 ېرىاپ ب ەربەقااتتىق ز ۈچلىرىگەكا ۋۇزچىتاجاا ۇلادارلىرىنىڭق ۇنھ ۇئ بىرىنچىدىن 
. ۈگەتتىتاا ەھاادىتىنىت ۋۇزچىلىقتاجااا ېگرىسااىدىكىشااىمالىي چ ۈزلەڭلىكنىااڭت ۇرائوتتاا

 ەناۋۇجىي ېيىن بولغاندىن ك ەمئ ەڭرىقۇتت ەنۇبىيج ە ناتىرلىنىشىچ ېريالالرداتارىخىي مات
قىلىاپ   ۇجاۇمھ ەئوردىسىغىچ ەڭرىقۇتنىڭشىمالىي ت ەۋەتىپئ ۇنقوش ەتىيازداى ئيىل -25
ئاات   ۇقئاارت ۇيااقتىنت ڭئاون مىا ۇتاۇپ ت ەمنىئاا ۇقئاارت ڭدىنمى 10 ۋمىدىنقو ۇنىڭئ

باارلىق  ەلاگەنك ۇالپب ۇپ قورق ۇنىڭدىنب ەڭرىقۇتشىمالىي ت. ئالغان ەنىيمەتكاال  قي غ
 ېاتىمق ەرھ ەۋەنادازالرچ. ەنرگۈبىلاد ۆڭلىنىيانشاى كا ېرىپ ب ۇپقوي ۇقرالىرىنىپ ەنزۇن

 ەنلىكالەرگەن. ېرمىازب ەدىايەبااتىا نانغاا ر ۈكەنئا ۇنبىز قاچق ۆتكەندە قورغانالردىن ئ
 [.4] ېگەن  دەگمەيمىزت

 ۇنھاا ڭھالاادا قورغاانالر  ساىيانپىالرنى ۋاساتىلىكيااكى  ۋاسااتەبى ۇئا ئىككىنچىادىن 
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 ۇالرنىئا ەمروياپقا چىقىرىاپ ھ ۇتۇلۇشىنىق تۇرقىدىنۇنبوي ۈچلىرىنىڭك ۋۇزچىتاجا ۇلدارق
 ەرىجىادەزور د ۈچلىرىنىكا ۋۇزچىتاجاا ۇنئاارقىلىق ھا ۇقىلىاپ  با ەۋەت ۇاللىسىگەس ەنن

 .ۈچەيتتىك ۈچىنىك ەكلەشچ ۋۇزىنىتاجا ۇنالرنىڭھ ڭىنىۇاللىسس ەنن ۇرۇپ ئاجىزالشت
 ۇالرئا ەنبىال رتۈشاىۈشكۈك ۇلادارلىرىنىڭق ۇنباشاالپ ھا ەۋرىدىند ڭما ۋاڭ ئوغانالر

قىلغااان  ۋۇزتاجااا ېگرىلىرىغاااچ ۇاللىسااىنىڭس ەنچىقىرىااپ  ن ۇنبىرلىشااىپ قوشاا ەنبىاال
ئىچكااى قىسااىمىدىكى قااليمىقااانچىلىقتىن  ۇنالرنىااڭھ ېئوغااانالريىلااى -22 ەنااۋۇجي. ئىاادى

 ڭمىاا ەچااچەشااىمالغا ن ۇالرنىقىلىااپ  ئاا ەغلااۇپىمۇالرنچىقىرىااپ ئ ۇنپاياادىلىنىپ  قوشاا
. “بوشااپ قالادى ەناۇبىج ۆللۈكنىاڭچ” ەنبىال ۇنىڭشا ۋەتتى قوغلىا ەچچاقىرىم يىاراققى

 ۈچاۈن ئ ەلتۈرۈشپايدىلىنىپ ئوغانالرنى قولغا ك ۇرسەتتىنپ ۇشۇم ۇاللىسىس ەنن ەرقىيش
 ڭناان بىنىا ابااتى ۈكەنئا ڭئاو ەسالىدەئوغاانالر ئ. قىلادى ۋغاساو ەناتر ۇم پ ۇالرغائ

 ەنن ەممىساىھ ەبىلىنىاڭق ەككىزسا ىنەۋەلىكىادت ڭبىنى ەمدىلىكتەئىدى  ئ ۇرۇشىداباشق
 .نالىدى ۇشىنىبول ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ۇبولغاچقا  ئوغانالرم ەمئ ۇاللىسىگەس

 ەند ۋئوغانلىرىاادىن ئاقساااقام نااا ۋشااىليا ېقىنياا ەڭئ ۇاللىسااىگەس ەنن بولۇپمااۇ
 ەئاساتان ۇپ بولا ەمئ ۇاللساىىگەس ەنيىلى ن-25 ەنۋۇجي ەمئاد ۇقدىن ئارت 900قاتارلىق 

 ەنتتەئااق سااقللىرىدىن پاايت ۇالرنىاڭئ ۇاللىساىس ەنن. قىلادى ەتزىياار ېرىاپب ڭغاالوي
 ەگ ب ەچچىساىگەن 80نااليدىغانلىرىادىن  ىقىرىشانىچ ۈچك ۈچۈنئ ۇاللىسىس ەنن ېلىپق
 ەرھ ېگىردىكاىچ ۆچاۈرۈپ ك ەئىچىاگ ۇلنىاڭقور ۇالرنىئا ەمھ ەردىب ەرتىۋىساىم ۆرىلىكت

 ېچەككا-ئاشالىق  كىايىم ۇزۇپ توپالتق ەملىرىنىئاد ۆزئ ۇنالشتۇرۇپ قايسى ئايماقالرغا ئور
چاارالپ   ېگراالرناىچ ۈنچاۈئ ۇاللىساىس ەنن ۇالرنىئا ۇنداقالشا ۇردى ت ەمىنلەپت ەنبىل
 [.5]قىلدى ەملىىشىدىغانقىلىشىغا يارد ۇجۇمسىيانپىالرغا ھ ۋە ۇنھ ۇاللىسىنىڭس ەنن

قىلمىغان  ەئاالق ەنبىل ەڭلىكۈزلت ۇرائوتت ۇرۇنب ۇاللىسىدىننگن س ەربىغ سىيانپىالر
 ۇنالرچاغادا ھا ۇش. جانلىنىشقا باشلىغانىدى ەسلىپىدەد ۇاللىسىنىڭس ەنن ەرقىش ۇپ بول
 ەنبىال ۇلادارلىرىق ۇنھ ەۋەتىپ ئ ەلچىئوغانالرغا ئونشاشال ئ ۇالرئ ەتكەچكە ك ۈچىيىپك

 ۆلتاۈرۈپ ئ ەمەلادارالرنىئ ۋە ۇقراقىلىاپ  پا ۋۇزتاجاا ېگرىغاچ ىرىپچىق ۇنبىرلىشىپ قوش
 ۇنھاا ۇالريىلااى ئاا-21 ەنااۋۇجي ېكىن لاا. ۇزىاادىغانئامااانلىقىنى ب ېگرىنااڭيىاام بااويى چ

 ەرپىادىنت ۇڭر ەيج ۋالاى ەنادەقلاپ كىرگ ۋۇزتاجاا ۋدۇڭغاليا ەبىرلىكت ەنبىل ۇلدارلىرىق
. ەتتاىك ۇپقااتتىق قورقا ئۆلتۈرۈلاۈپ  ەۋەنادازىچ ۇقئارت ڭدىنقىلىنىپ  ئون مى ەغلۇپم
 ېايىن يىاتىم قالغاادىن ك ۇنالرشاىمالىي ھا ۇپ بولا ەمئ ۇاللىساىگەس ەنن ۇنالرھا ەنۇبىج

 ۇالرنىاڭئ. ەۋەتتىئ ەلچىئ ۇاللىسىگەس ەنن ەرقىيىلىدىن باشالپ ش-25ەنۋۇسىيانپىالر جي
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 سۇاللىساىنىڭ ەنچىقىارپ ن ەشاكەريىلى ل ەرقاتارلىقالر ھ ەنخېپي ەگب ۇقچىقور ەھبىرىر
 ۈچاۇبىنئاق سااقىلى ي ۇالرنىڭئ ېيىنك. بولدى ەمدەمقىلىشىغا ھ ۇجۇمھ ۇنالرغاشىمالىي ھ

 ۇاللىساىس ەنن ۇپ بولا ەمئ ېلىپك ەباشالپ ئاستانىگ ۋملىرىنىقو ۆزقاتارلىقالر ئ ەنتۇم ۋە
 ەنساىيانپىالر بىال ۋەئوغاانالر  ۇاللىساىس ەنن. ەردىب ەرتىۋىساىم ۆرىلىاكت ەگ ب ۇالرغائ
 ڭگۇشاا ەنئاالھىي ۈچۈنئ ۇرۇشبازار ئىشلىرىنى باشق ۋەساالم -ۋغاسو ۇچرىشىش ئ ولغانب

 ەربىايغ ڭناھىيىساىنى ۈەنخۇاشا ۆلكىساىئ ېبېيھازىرقى ن) ەھىرىدەش ڭچېڭنى ڭئايمىقىنى
باشاالپ  ۇنىڭدىنشا. ۇردىقا ەھكىامەقىلىاپ م ەساىات ېگاىب ېرىكچاىئوغان چ( شىمالىدا

ھىااب ئىااش  ېگرىااداچ(يىلااالر-105~58 ەمىالدىااي) ەدەۋرلىرىااد ېاادىن ۋە ڭاادىجا ڭاادى مى
 [.6] بولمىدى

پايادىلىق  ۇتۇلۇشاقاق ۇللاۇقتىنق ڭقالغانالنىا ۇلاۇپب ۇمقا ۇنالرغااھ ۇئ ئۈچىنچىدىن 
 ەرقتىكىشا ۋەئوغاانالر  ساىيانپىالر »جىلاد -30 «ەزكىرىساىپادىشااھلىق ت ۈچئ». بولدى
 ەقىاامدىاان ن« پادىشاااھلىقى تااارىخى ۋېااي» ېيجااۇپ ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ەۋمىاالەريااات ق

 ەناۋۇجي ۇالرنىاڭباارلقى  ئ ڭالرنى “ۇمق ەسىرئ ”ىلىكائىلئ ۈمەنت ەچچەن ۇنالرداھ ېلىپ ئ
 ېااڭ چاغاادىكى جىنچ ەينااىپاياادىلىنىپ  ئ ۇرسااىتىدىنپارچىالنغااان پ ۇنالريىللىرىاادا ھاا

 ەرقىگە شا ەمھ ەرباىغ ېنىڭشاىخ ۋە ەرياساىد ۇشاىمالىدىكى قاراسا ۇچۈەننىڭجي ۋۇۋېي 
 ۇقاۇرىي ڭساىىەرياد ۈيروشا ۋە ۇچاۈەنمىانچىن  جي ەنجاۇ ل ەنساۇدىكىھاازىرقى گ ەنىي
 ڭخااېدا ەربىاادىكىغ ۇنخۇاڭنىااڭد ۋە ەرتراپااىئ ۆتىڭىئاا ېيچااۈەنن ڭيېاادىنجا ېقىنىاادىكىئ
 ۆچمەنقوغلىشااىپ كاا ۇئااوت  ساا“ ھالاادا  ۋاملىااقدا ېلىااپ ك ېچىااپق ەتراپىغااائ ەرياسااىد

 ەئىچىااد ۇلالرنىااڭق ەسااىرئ ۇباا. تىلغااا ئالغااان ەچااۈرگەنلىكىنىك ۇرمۇشااىت “ۋىچىلىقچااار
 ۇالرئ ۇپ بول ەلقلىرىن ەتقايسى مىلل ەرھ ۇرتتىكىي ەربىغ ۋەر ڭالياچ ەربىيغ ڭلىڭالر دى

 ۆچمەنكااا ەرلەردەي ۇشااا( يىلاااى-219 ەمىالدىاااي) ۇرۇلغىچەپادىشااااھلىقى قااا ۋېااايتاااكى  
 ۈرەشاانىزور بولغااان  سااىنىپى ك ۆلىمىكاا ەمىيىتىاادىكىج ۇنھاا ۇباا. قىلغااان ۋىچىلىقچااار

 ۇلادارلىرىنىق ۇنھا ۈرەشمقى كېتىق ۇب. ئىدى ۈرەشمىللى ك ېتىملىققىلغان بىر ق ەزمۇنم
 .ناھايتى زور روم ئوينىدى ۇرۇشتائاجىزالشت

. بولدى ەچۈرەلەيدىغانك ۇرمۇشت ەمناتىرن ەنزۇالرتىنچلىنىپ ن ېگراچ تۆتىنچىدىن 
 ەلقىنااىئايماااق ن ۈچئاا ڭگۇشااا ەيجااۈن د ەنمااېن ي ۇاللىسااىس ەنيىلااالر ن-15 ەنااۋۇجي
سااىرىت باشااقا  ۇنىڭاادىنئ. ئىاادى ۈرگەنۆچااك ەرقىگەشاا ۈيۇڭگۇەننىااڭج ۋە ڭشااەنگۇەنچا

. ەتكەنىادىك ۆچۈپك ەئىچكىرىگ ېچىپق لىقىدىنمالىمانچى ۇرۇشئ ەلقلەرمۇئايماقالردىكى ن
 ەتىجىسااىدە ن ۇزغااۇنچىلىقىب ەۋەناادازالرنىڭچ ۇقىاادىكىكوونتىرولل ۇلاادارلىرىنىڭق ۇنھاا
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لىنىاپ  ئىجتىماائى نارابىلىققا ئاي ەري ەممىالناراپلىشىپ  ئ ەرئايماق  ناھىيىل ېگرىدىكىچ
بولغاناادىن  ەمئ ۇنالرھاا ەناۇبىج[. 7]بولغاناادى ۋەيااران ەرىجىادەد ېغىاارئ ەپچىقىرىشئىشال

 ەنبىار ن ۇاللىساىمس ەنن ېرەلمىدى ك ېسىپئالدىراپ ب ۇلدارلىرىق ۇنشىمالىي ھ ېيىن ك
 ەناادەكلەرنىن ېپىم ساا ەرەپااتىنقوللىنىااپ  بىاار ت ەدبىرلەرنااىبىاار قاتااار ت ۇاللىسااىمۇس
 ۇزۇقلااۇقئ ۋەيااوم نىراجىتااى  ەلقاالەرگەن ېگىردىكااىچ ەرەپااتىنىلىااپ  بىاار تق ېمۇنىااتر
قاتاارلىق  ڭگوشاا ەيجۈن د ەنمېن ي ڭراڭ دى ۈنجۇڭ ي ۋۇيۈەن  ۇفاڭ س ېيدى ب ېرىپ ب
 ۆتكەنادىنئ ەزگىامم ېلىئارىدىن ن. ەلدىك ۇرۇپقايت ۇرتىغاي ۆزئ ەلقىنىئايماق ن ەككىزس
 ۆزىئاا ۆزىنىئاا ەياادىنپەيپ ەتىجىسااىدەىشااىش نجاپااالىق تىر ەلقاالەرن ېگىردىكااىچ ېاايىن ك

 ېگىرناىبولمىغاچقاا  چ ۇرۇششىمالدا ئا ە بىلل ىلەنب ۇنىڭش[. 8]قامدىيااليدىغان بولدى 
 ۇاللساىنىڭس ەنن ەرقىيشا ۇماۇب. ېكىندۈرۈلادىچ ەپتىنسا ەربىيھ ۇنالرقوش ۋاتقانقوغدا

ناھااايتى  ىگەېلىشااك ەساالىگەئ ەپچىقىرىشااىنىڭئىجتىمااائىي ئىشل ەزگىلاادىكىم ەساالەپكىد
 [.9]پايدىلىق بولدى 

 ۇاللىساااىس ەنن ۇپ بولااا ەمئ ۇاللىساااىگەس ەنن ۇنالرھااا ەناااۇبىيج بەشاااىنچىدىن 
 ەئىقتىساااادىي يااااردىمىگ ۋەقوللىشاااى  ەھەتتىكاااىسىياساااىي ج ۆكۈمىتىنىاااڭھ ەركىااازىم
 ەمنااتىرج. ەلادىك ەسالىگەئ ەيادىنپەيپ ەپچىقىرىشانىئىجتىماائىي ئىشل ېرىشكەنلىكتىن ئ
 ۈملىاادىنج ە يىاام ئىچىااد40 ىغىنەقىسااىق. ۆپەياادىك ۇپۇسااىن رگەنلىكتىنەچااۈك ۇرمااۇشت

 ەمئ ېلىاپئارقىادىن ك-ئارقاا ۇنالردىنشاىمالىي ھا ۇپۇسىب ەلگەندە يىلىغا ك-90 ەمىالدىي
 237300 ۈتاۈن ت ڭمىا34 ېساپلىغانداھ ۇپقوش ۈشكەنلەرنىچ ەسىرگەئ ۇرۇشتائ ۋەبولغان 

 ۆچكەنكاا ەئىچكىاارىگ[. 10] ېتىااپي ەك 50170سااانى  ەسااكەرلىرىنىڭئ ېتىااپ ي ەمگەئاااد
باشاقا   ۇنىڭادىنب. ۆپەيادىك ەسساەھ ەشب ۆتكىشىدىن بىراقال ت ڭمى-50-40چاغدىكى 

قايساى ئايماقالرغاا  ەرھ ېگرىادىكىكىرىاپ  چ ۆچاۈپك ەئىچىاگ ۇلنىاڭقور ۇنالرھا ەنۇبىج
 ىرىشاىشۈچئ ەنبىال ەنازۇالرن[. 11]ۇراقالشقانلىقتىنئارالش ئولت ەنبىل ەنزۇالرتارقىلىپ ن

 ەدەنيىتىنااىئىلغااار م ەنزۇالرنىااڭن ۆپىيىااپ ك ېخىمااۇىتى تۇرسااىپ ۆگۇنااۇشئااارا ئ-ۆزئاا ۋە
 ۆگىنىاپ ئ ېھقاانچىلىقنىئھالادا د ەدرىجاىقىلىپ  بىار قىساىملىرى ت ۇمئاسان قوب ېخىمۇت
 .ۇغۇلالندىش ەنبىل ېھقانچىلىقد

 ەمھ ىۇچرىغااانلىقئ ەتكەئاااپ ەبىئااىيىاام ت ەچااچەن ۇدائاا ۇنالرشااىمالىي ھاا ھااالبۇكى 
 ۆللاۈكنىچ ۈچاۈن ئ ۇچرىغاانلىقىئ ۇجۇمىغااھ ڭساىيانپىالرنى ۋەئوغاانالر  ۇنالر ھ ەنۇبىج
ئىجتىماائىي  ېايىن ك ېكىنگەنادىنشاىمالىغا چ ۆللۈكنىاڭچ ۇرالماايت ەپتىار ۇتپ ەنۇبىداج

يىلاى -27 ەناۋۇجي ۇڭا شا. ەتتاىئااجىزالپ ك ەرىجىدەزور د ۈچىئىگىلىكى ناراپلىشىپ  ك



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 156 ~ 
 

 ۆپكا( يىلاى-64 ەمىالدىاي)يىلاى  -7 ۇپىڭيىلى  ي-31يىلى  -28  (يىلى-51 ەمىالدىي)
شااىمالىي . قىلاادى ەلەپت ۇدىلىشىشاانىق ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنن ەۋەتىااپئ ەلچااىئ ېااتىمق
 سۇاللىسااىنىڭ ەنبىرىنچىاادىن  ن ەۋەبى قىلىشااتىكى ساا ەلەپت ۇدىلىشىشاانىق ۇنالرنىااڭھ
 ۇنالرھا ەناۇبىيكىنچىادىن  جقىلىشىدىن قورققاانلىقى  ئىك ۇجۇمپايدىلىنىپ ھ ۇرسەتتىنپ

 ەربىاايغ ۈچىنچىاادىن ئويالشااقانلىقى  ئ ۇزۇشاانىئارىسااىنى ب ۇاللسااىىنىڭس ەنن ەنبىاال
 ۆزدەبولغان مايىللىقىنى ك ۇاللىسىگەس ەنن ڭئوغانالرنى ۋە ەتلەرقايسى مىلل ەرھ ۇرتتىكىي
 ۇقىرىئااارقىلىق سىياسااىي ئااابرويىنى ياا ۇدىلىشااىشق ەنبىاال ۇاللىسااىن سەن ۇتااۇپ ت
قىلىشانى  ۆكۈمرانلىاقئوغانالرغاا ھ ۋەكاونتىروم قىلىاش  ەھكەمم ۇرتنىي ەربىيغ رۈپ ۆتۈك

 ېچىشانىباازار ئ ەنبىال ۇاللىساىس ەنئاارقىلىق ن ۇدىلىشىشق ۆتىنچىدىن ئويلىغانلىقى  ت
 ۇنىبا ۇڭجا ېىاڭبارغان ج ەلچىلىككەئ ۇنالرغاچاغدا شىمالىي ھ ەينىئ. ئويلىغانلىقى ئىدى

 ەنن ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ»: ۇئاا ۇپ قىلغااان بولاا ەھلىاامت ۋە ۈزەتكەنكاا ېنىااقناھااايتى ئ
 36 ۇزۇش ئاارىمىزنى با ەنبىال ۇنالرھا ەنۇبىيج ەقسىتىم ەۋەتىشتىكىئ ەلچىئ ۇاللىسىگەس
 ەنلىساى بىالۇالس ەنن ۇالرئا. ۈچۈنادۇرئ ۇالشساا ڭچىا( ۇرتيا ەربىايغ ەنىي) ەگلىكنىب
 ېقىنمااقچىب ۇاللىسىگەس ەنپ  نمانتىنى ەتلەرگەقىلىپ  قوشنا مىلل ۋاراڭدا ۇدىالشقاننىق

 ۇاللىساىنىس ەنن ېلىپ سا ۇمانغاگ ۋە ەنسىرىتىپئ ەگلىكلەرنىب ۇرتتىكىي ەربىيبولغان غ
بولغاناادا  ۇنااداقب. ۈزمەكچىئاا ۈمىاادىنىبولغااان ئ ۈزلەڭلىككەتاا ۇرائوتتاا ېغىنغانالرنىڭساا
 ېاگەند «ۇدقالىا ۇپبولا ۆڭاۈمئااال ك ۇئوغانالرم ۇبولىد ەيداپ ەۋرىنىشت ۇنالرداي ھەنۇبىج
 «ەنااتىر ەققىادەھ ڭادىمى»جىلاد  -10« نااتىرلىرى ەنن ېيىنكاىك» ۇڭن ۈەني[. 12]

 ۈچاۈنئىشاى ئ ۇدىلىشاىشھازىر ق»: ۇئ ۇپ بايانىنى تىلغا ئالغان بول ۇڭنىڭج ڭجى ۇدىم
 ۇمااۇئ. بولاادى ەمئ ەڭرىقااۇتت ەنااۇبىيج ازىرھاا ۈنكى چاا. ېاارەكك ەۋەتمەساالىكئ ەلچااىئ

 ۆڭۈللاۈكئاال ك ۇڭا ش. ۇقىلىد ۈمىدئ ېرىشىشنىئ ەمگەيارد ۇشاندەكجىخ ەڭرىقۇتت ۇشارقوغ
 ۇالرئ ۋادانا. ۇرىۋاتىدۇت ۈرۈپبىلد ەۋەلىكقوغداپ ت ۇلالرىقور -ەلئەق ۇئوغانالرم. ۇقىلمايد

 ڭلىساااا رغاااانلىقىمىزنى ئاۇت ەۋەتىشاااىپئ ەلچاااىئ ۋاملىاااقدا ەنبىااال ەڭرىقاااۇتشاااىمالىي ت
 ۆڭۈللاۈكئاال ك ۇئوغانالرم ېلىشى ق انلىنىپۇمگ ەڭرىقۇتت ەنۇبىيج ەقارىشىچ ەمىنلىرىنىڭك

 ېڭىادىني ەنتىادەت ەڭرىقۇتنىڭت ەنۇبىيج ۇنانىدانىم ەنچاغدا ن ەينىئ. ۇمكىنقىلىشىم م
بولساا  ۇممااق ەلىاپىگەت ۇدىلىشاىشق ۇنالرنىاڭشاىمالىي ھ ۇتاۇپ ت ۆزدەكا ۇرغانلىقىنىئولت

 ېتىشاااتىني ىرەسااات ەنىيىاااتىگ ېقىنلىشاااىشي ۇاللىساااىگەس ەنن ەڭرىقۇتنىاااڭت ەناااۇبىيج
شااىمالىي  ۋالىيسااىغا ۋۇۋېااي ۋامئااا ۇاللىسااىس ەنن ۇڭا شاا[. 13] ېااگەند «ەنسااىرىگەنئ
 ەڭرىقاۇتىشاىمالىي ت ېايىنك. قويادى ۇقتۇرۇپقىلماسلىقنى ئ ۇبۇمق ەلچىسىنىئ ۇنالرنىڭھ
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 ەيادەپقىلغاانلىقى  ئاات  كاالىالرنى ھ ەقادىمكىگىاز ت ۋەئاات  ەۋەتىاپئ ەلچىئ ەئاستانىگ
 ۆپكاا ەمھ ەۋەتكەنلىكااىئاتاااقلىق نااانلىرىنى ئ ۈچااۈنئ ېچىشازار ئااباا ېگرىااداچ ېلىااپك

سىياسااىتىنى قوللىنىااپ   ۇشيااوم قوياا ەنىااالي ۈچااۈن قىلغااانلىقى ئ ەقاادىمت ۋغاتالرنىسااو
ئانىرىادا  ەڭئ. ئەۋەتمىدى ۇرۇپ ئەلچىقايت ۋاپئارقىلىق جا ەكتۇپم ېرىپ ئىنئام ب ۇالرغائ

 ۇرۇشتارتىاپ ئا ۇنبولغاانلىقتىن  قوشا جلىقېھتىياائ ەكبازار سودىساىغا ب ۇنالرشىمالىي ھ
 ېچىشاقائانادىن باازار ئ ەلگەنادەيىلىغا ك -7 ۇڭپىڭي ۇپقورق ۇاللىسىس ەنقوزغىغاچقا  ن

 ۇپ بولاا ەلىپااىت ۇميۈزلااۈكئوم ەلقىنىااڭن ۇنھاا ېچىشبااازار ئاا. ەۋەتتااىئ ەلچااىئ ۇلۇپقوشاا
 ۇنىي ھااشااىمال ۇكى ھااالب. پاياادىلىق ئىاادى ەلقىااگەن ەتئىككااى مىلاال ەرھ ۇنھاا نەناازۇ 

 ەتئىككاااى مىلااال ۇرغانااادا ت ۇپبولااا ەۋجاااۇتم ۈچلىرىكااا ۋۇزچىتاجاااا ۇلااادارلىرىنىڭق
 [.14]ساقالپ قالغىلى بولمايتى  ۇزۇنئ ۇناسىۋىتىنىنورمام سودا م ۇرسىدىكىئوتت

 ەرۋەقەد ەۋەتىشااى ئ ەلچااىئااارا ئ -ۆزئاا ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ ەنبىاال ۇاللىسااىس نەن
. قوزغاپ قويادى ۇمانىنىگ ۆڭەكلەرنىڭقاتالم ئاقس ۇقىرىبىر قىسىم ي ۇنالردىكىھ ەنۇبىيج
ئىاش  ۆتاۈرۈپپايدىلىنىپ ئىسىيان ك ۇرسەتتىنپ ەرباشلىق بىر قىسىم كىشل ۇتقۇسىق ۈبۇش
تىاام  ەنبىاال ۈچلىرىكاا ۋۇزچىسااىتاجا ۇلاادارلىرىنىڭق ۇنشااىمالىي ھاا ۇپ بولاا ېرىماااقچىت

 ەدبىاارىي تجىاادد ېلىااپق ېزىپساا ۇاللىسااىس ەنئىشاانى ن ۇباا. ۇناادىئور ۈرۈشااكەبىرىكت
 ۋۇتااڭنى ۆكەرنا ەمىارقىلىاپ  ئ ەساىات« بارگاھى ۆتۈشئ ۋشۈيدىنلىيا» ەنەي. قولالندى

ئىچكاى  ازىرقىھا) ەناھىيىساىد ەنباوئايمىقىادىكى م ۋۇياۈەن ۆتاۈپ ئ ۋشۈيدىنلىيا ۇنقوش
 ەسااكەرلەرئاااتلىق ئ ەنەي ۇرۇشااقا ت( شااىمالىدا ەربىاايغ ۇنىنىڭنوشاا ۇڭغااارج ڭغۇلاادىكىمو
 ەناھىيىسااىد ېيجااىئايمىقىاادىكى م ېباشااالپ شااىخ ۇنقوشاا ېڭنااىب ېنچاا ېگااىب ېرىكچااىچ
بولغاان ئاالقىساىنى  ەنبىال ۇنالرشاىمالىي ھا ڭقاتارلىق ئاساىيالرنى ۇتقۇسىق ۈبۇش ۇرۇپ ت
 ۇنالرنىاڭشاىمالىي ھ ۈزدە ك( يىلى-65 ەمىالدىي)يىلى -8 ۇڭپىڭي. دىۇيرۇب ۈزىۋېتىشكەئ

ئاساىيالرغا  ەناۇپتىكىكىرىاپ  ج ڭغاۇفاسا ەۋەتىاپئ ۇنئااتلىق قوشا ۈچلىرىكا ۋۇزچىتاجا
قويغااان  ۆرۈپكاا ەييااارلىقئالاادىن ت ۇاللىسااىس ەنن ېكىنلاا. بولماااقچى بولاادى ەماادەمھ

 ۇجاۇمقايساى ئايماقالرغاا ھ ەردىكى ھېشاىن ەزەپلىنىاپ غ ېاتەلمەيي ەقسىدىگەبولغاچقا  م
 ەنىالب ۇنىاڭب. ۆلتاۈرۋەتتىئ ۇقراالرنىناھايتى پا ۆيدۈرۈپ ك ەلئەلەرنىق -ەھەرقىلىپ  ش

 ۇتوىماا ەلااقتاقاااپ  ن ۋۇقلىرىنىقااو ۈناادۈزك -ېچەقايسااى ئايماااقالر كاا ەرھ ېشااىدىكىن
 ېشاىغار نۇنالشىمالىي ھ( يىلى-72 ەمىالدىي)يىلى -15 ۇڭپىڭي[. 15] ۈشتىچ ەساراسىمىگ

 ەنبىال ۆزلىرىئا ەگلىكلەرناىقايساى ب ەرھ ۇرتتكىي ەربىيغ ەمھ[ 16]قىلدى  ۋۇزتاجا ەنەي
 ۋۇزتاجااا ۇياڭغاااي ۋە ۈنجااۇڭي ەنەيىلااى ي-16[. 17] ەجبۇرلىاادىقا مقىلىشاا ۋىزتاجااا ەبىلاال
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 [.18]قىلدى 
 ۋە ۇرۇشاىت ۇپبولا ەۋجاۇتم ۈچلىرىنىاڭك ۋۇزچىتاجاا ۇلادارلىرىنىڭق ۇنھ شىمالىي

 ېئوداللىااقف ۈزلەڭلىااكت ۇرائوتتاا ۋە ۇاللىسااىس ەنتونتاتماساالىقى  ن ۋۇزچىلىقىنىتاجااا
 ۇلىقتوساالغ ۋە ەلادىك ېلىپسا ەھدىتئانىر ت -قىلىشىغا باشتىن ەرەققىيت ەمئىيىتىنىڭج

قىلغاان  ەرپنىاراج سا ۆپك ۇاللىسىس ەنن» ڭنىڭبى ەۋرىدەد ڭدىمى ۇددىن ۇب. قىلدى
ئىادى  ېگەنادەكد «ۇنالردۇريىلتىازى ھا ەتنىڭئاپ ۇب ۋاتىدۇ تاپماي ەمىنئ ېگراچ ۇ بولسىم

ئىجتىماائىي  شاى ېپىت ەمىانئ ۋەزىيىتىنىاڭسىياساىي  ۈزلەڭلىكنىاڭت ۇرائوتتا ۇڭا ش[. 19]
 ەگىشاىپ ئ ەىيىشاىگۈچك ۈچىنىاڭك ۆلەتد ۇاللىساىس ەنن ېلىشى ك ەسلىگەئىگىلىكىنى ئ

 ەقىقىااايھ ەن ئاكتىاااپ قوللىشاااى بىااال ۇنالرنىاااڭھ ەناااۇبىيج ۇاللىساااىس ەنن ەرقىيشااا
 ەتنىااي ەلتۈرۈشاانىك ەبىاارلىكك ەمىلكەتنااىم ۈتااۈنپ. ەئىااگ ەھمىاايەتكەئىسااتىراتىگىيىلىك ئ
 .باشلىدى ەرىكىتىنىھ ەربىيقىلىش ھ ۈرۈشجازا ي اۇنالرغقىلغان شىمالىي ھ

 ڭجۇغااليا ڭنىاڭبى ېاڭگ ەنبىال ۇگاۇيىلىاال د -5 ۇڭپىڭي ڭدىنىڭمى ۇاللىسىس نەن
قىلىاش  ۈرششاىمالغا يا ەۋەتىپ ئ( ناھىيىسى ڭجياچۈەنجا ۆلكىسىدىكىئ ەنسۇھازىرقى گ)
( يىلااى-73يىلااى  -16 ڭپىاا ۇڭياا)يىلااى  ېينكااىك[. 20]قىلغااان ئىاادى  ەييااارلىقىنىت
 ەركەردىلەرگەقايساى سا ەرھ ۇرۇپ ن ئايالنادۇزور قوشا ېگرىادىنچ ېيىادائ-2 ەتىيازنىاڭئ
 ەمنىئااد ۈمەنتا ەچاچەن ۇنلىرىدىنئااتلىق قوشا ڭئوغان  سايانپىالرنى ۋە ۇنالرھ ەنۇبىيج

 ېتىمقاىق ۇب. قىلدى ۇيرۇقچىقىپ شىمالغا ئايلىنىشقا ب ۇلدىنقور ەنيوم بىل ۆتباشالپ  ت
 ۋمىنىناان قاو ۇياانق ەڭرىتاغاداچىقىاپ  ت ۇلادىنقور ۇچۈەنجي ەرپتىكىغ ۇگۇد ۈرۈشتەي
ئىشغام قىلغاندىن  ەھىرىنىش ۋىرغومئى ېرىپ قوغالپ ب ەبويىغىچ ۆمقىلىپ  بارىك ەغلۇپم

 ۇيەنجا ڭيېادىكىباشاچىلىقىدىكى جا ڭبىا ېاڭگ ەناىي ۇن ياوم قوشا ۈچباشقا  قالغان ئ
ساوم قاوم بىلىاك ناانى  ۇنالرنىڭھ ۇبىيەنج ۋە ۇڭر ەيج ۇنئاتالنغان قوش ۇلدىدىنقور

 ەپىنىشا ۇنالرھا ۇن ئاتالنغاان قوشا ۇلىادىنقور ۋچۆگاا ۇفاڭدىنسا ىدىكىشىن باشاچىلىق
 ېرىشاەلمەيئ ەتىجىگەھىچقانداق ن ەتكەچكە ك ېچىپشىمالىغا ق ۆللۈكنىڭچ ېلىپسىزىپ ق
 .ەلدىقايتىپ ك

 ەنر  ساىيانپىالر نئوغاانال ۋە ۇنالرھ ەنۇبىيج ەسلىپىدەد ۇاللىسىنىڭس ەنن شەرقىي
قايساااى  ەرھ ۇرتتىكىيااا ەرباااىغ ۇنالرشاااىمالىي ھااا ېااايىن بولغانااادىن ك ەمئ ۇاللىساااىگەس
 ۈچىكا ەمئااد ەگلىكلەرنىڭقايسى ب ەرھ ۈچەيتىپ كونتىروم قىلىشنى ك ەرنىل «ەگلىكب»
. قىلغانىادى ۈچكا ۇقلىمااقىلىشاتىكى تول ۋۇزتاجاا ەگەتالەرباشاقا مىلل ۈچىادىنماددى ك ۋە
نانى شاىمالىي ياولنى  ۇدۇنئ ەللىۋالغانيولنى ئىگ ەنۇبىيج ۇرتتىكىي ەربىيغ چاغدا ەينىئ
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قورچااقالر  ۇرغۇزغاانت ۆلەپيا ۇلادارلىرىق ۇنناانى شاىمالىي ھا ۈساەنقىلغان ك ۇمكونتىر
 ەتناازار ۇدۇننىئا ۇرغاۇزۇپ ت ەلچاىئ ۇرۇشالۇقدائىمىاي ت ۇدۇنادائ ۇنالرشىمالىي ھ. ئىدى

. بااج قىلىاپ ئالادى ەرساىلەرنىقاتاارلىق ن ەكى يىاپيىل ەرھ ەلقىدىنن ۇدۇنئ ەمقىلدى ھ
 ەگلىكلەرگەقىلىپ  شىمالىي يولدىكى ئاجىز ب ۆلەنچۈكي ۇنالرنىشىمالىي ھ ۇنانىم ۈسەنك
 شاقىتا ۆكەڭلىرىنىڭئاقسا ۇلادارق ۇنشاىمالىي ھا ەمىلىيەتتەئ ۇرتي ەربىيغ. قىلدى ۇجۇمھ
قااوش  ەرىقىدىكىشاا ۇرتنىاڭي ەربىاايغ ەنەي ۇنالرشااىمالىي ھا. قالغانىادى ۇپبولاا ەزنىساىغ

 ۋمىنااننى قاو ۇياانتىكىاپ  ق ۆزماوم رايونلىرىغاا كا ۈيىئوت  س ەگلىكلەرنىڭقاتارلىق ب
 ەنن ۇزياالغ ۇبا. ۇردىقىلاد ۋىچىلىقچاار ەۋەتىاپبويلىرىغاا ئ ۆمبارىك ۋە ەڭرىتاغت ەنبىل
ىغا كارىادور ېشاىن ەنەقىلىپال قالمااي  ي ۇنلۇقتوسق ەئاالقىسىگ ڭىۇرتني ەربىيغ ۇاللىسىس
يىلااى شااىمالغا -16 ۇڭپىااڭي ۇاللسااىس ەنن ەرقىيشاا ۇڭا شاا. سااالدى ەھاادىتت ۋاسااتەبى
نانغاا  ۇياۇنق ەڭرىتاغادىكىت ۇننىباشچىلىقىدىكى بىار ياوم قوشا ۇقىلغاندا  دوگ ۈرۈشي
. ەۋەتتاىئ ەلچىلىكاكەئ ۇرتقااربىاي يەغ ۋنىمۇچا ەنب ەبىلل ەنبىل ەۋەتىشقىلىشقا ئ ۇجۇمھ
. بااردى ېتىاپي( ەتراپاىئ ەنمىار ڭدىكىھازىرقى شاىنجا)انغا پىشامش ەنئالدى بل ۋچا ەنب

 ەممااائ. ۈتىۋالاادىك ۇنلۇقيوساا -ەناھااايتى قائىااد ۇنىئاا ەساالەپتەد ۇاڭپىشامشااان نااانى گاا
. قىلادى ۇئاامىلەم ۇقسوغ ۇنىڭغائ ېيىن ك ەلگەندىنك ېتىپي ەلچىسىئ ۇنالرنىڭشىمالىي ھ

 ڭغۇلىقىادىنقارا ېچەكا ھەتلىشاىپ ەسلىم ەنبىل ەمراھىھ ەپەرن 36 ەلگەنك ەبىلل ۋچا ەنب
ئاون  ۋامئاا ۇئا. قىلمااقچى بولادى ېگىشتا ەنئاوت بىال ەلچىساىگەئ ۇنالرنىڭپايدىلىنى ھ

قالغاانالرنى  ۆكۈنۈشاكە ئارقىساىغا م ڭقارارگاھىنى ۇنالرھ ېلىپئ ۇمباقالرنىد -داقا ەمىئاد
 ېچەكا. ۇيرىادىب ۆكۈنۈشكەم ېنىغائىككى ي ڭقارارگاھ ئىشكىنى ېلىپياراق ئ -امقولىغا قور

 -قىقاا  ەينىدىكىلەرك -ئالدى ڭھامان قارارگاھنى ېقىلغانئوت ي ەبويىچ ۆنىلىشىشامام ي
قااليمىقانچىلىقتاا  ەلچىساىئ ۇنھا. ۆتتىئا ۇجۇمغااھ ېلىپچ ۇمباقد-داقا ۆتۈرۈپ ك ۇقانچ
 «ەمئ» ۈتۈنپ ېيىنك ۇنىڭدىنب. ۆلدىئ ۆيۈپئوتتا ك ۇنھ ەچەچن ۈزقالغان ي. ۆلتۈرۈلدىئ
ناالياادىغانلىقىنى  ئاااال  ۇشاانىبول ەۋەت ۇاللىسااىگەس ەنن» ۈشااۈپ چ ۋەھمىااگە پۆچااۈچ
 .ۈردىبىلد« قىلمايدىغانلىقىنى ۆڭۈللۈكك

 ۇنالرشاااىمالىي ھااا ۇاڭااادېناااانى گ ۇدۇنئااا. بااااردى ۇدۇنغاااائارقىااادىن ئ ۋچاااا بەن
 ۇئاامىلەم ۇقناھايتى سوغ ۋغاچا ەنب ەۋەپلىكس ۇرۋاتقانلىقىت ەد «ېلىئ» ۆزئ ەلچىسىنىڭئ

 ەيبىنىسااىل ۋەزىاار ۇڭاشاا. ەتتىبانشااىالرغا ئىشااىن-دانااان ۇئاا ۈسااتىگەئ ۇنىااڭئ. دىقىلاا
ئىشااالرنى  ۇباا ۋچااا ەنب. سااورىدى ېتىنااى ئۇالقاا ۇمشااۇقلۇققااارا ت ەنچاۋنىااڭب ەۋەتىااپئ

 ەمھ ېيتتاىئ ېتىشانىك ېلىاپئ ېلىاپك ۆزىئ ڭئاستىرىتتىن بىلىپ بولغاچقا  ئاتنى داناننى
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 ۇپقوشا ەنكاللىساى بال ڭبااغالپ  داناننىا ۇتاۇپت ەيبىنىسىل ۆلتۈرۈپ ئ ۇنىئ ەلگەندەك
 ڭلىغااانئا ىپىشامشااادىكى ئىشاالىرىن ۋنىااڭچا ەنب ۇداڭاادېگ. ەردىب ەۋەتىااپئ ۇداڭاادېغاگ

 ەربىايغ. بولادى ەمئ ۋغااچا ەنب ۆلتاۈرۈپ ئ ەلچىساىنىئ ۇنھا ۇپبولغاچقا  قااتتىق قورقا
يولادىكى  ەناۇبىيج. ىەۋەتتابارىمتايلىققاا ئ ۇللىرىنىئوغ ەرمۇل «ەگلىكب»باشقا  ۇرتتىكىي
 ەنن ەنبىااال ۇرتيااا ەربىااايباشاااالپ غ ۇنىڭدىنشااا. تىنجىااادى ەگلىكااالەرقايساااى ب ەرھ
 ەلادىك ەسالىگەيىم بولغاان ئاالقىساى قايتىادىن ئ 60-50 الغىنىغاق ۈزۈلۈپئ ۇاللىسىنىڭس
بولغاان  ەنبىال ۇرتيا ەربىايغ ۇاللىسىنىڭس ەنباشالپال ن ۇرغاندىنق ەتھاكىمىي ڭما ۋاڭ)

 [.21] ەلدىك ەسلىگەيىلى قايتا ئ -16 ۇڭپىڭي ۇپ قالغان بول زۈلۈپۈئاالقىسى ئ
 ۇرىۋاتقااانت ەھىمايىسااىد ۈسااەننىڭك ەنەي ۋچااا ەنب ەتىيازغااا يىلااى ئ-17 يۇڭپىااڭ

شاىمالىي  ەنناانى جىاي ۈساەنك. ۇندۇردىبويسا( ەشاقەرق ڭدىكىھازىرقى شىنجا) ۇلېنىس
 ۇلېتايىنىاپ  سا ۈچىگەكا رنىاڭۇنالھ ۇئ ۇپ چىققان بول ەنتكەت ەنبىل ۈچىك ۇنالرنىڭھ

 ېقىنيا ۋچاا ەنب. ئىادى ەنقىلىپ تىكلىاگ نانى ۇلېس ۇتېنىد ۋەزىرى ۆلتۈرۈپ نانىنى ئ
جايدا  ېلىدىغانچاقىرىم ك 90 ەھىرىگەش ەنتۇپ ۇرىۋاتقانت ېلىپ دۇتىك ۇلېغاس ەنيوم بىل

 ۇنىاڭل ەنتىاي ۇتاىد. ەۋەتتاىئ ۈچاۈنئ ۈنادەشئ ۇشاقابول ەمئ ۇنىلا ەنتىاي ۋەتونتىادى 
 ەييارلقساىزت ئۇنىاڭ ۇلا ەنتىاي. ۇنمىادىئ ۇشاقابول ەمئ ۆرۈپك ەنلىكىنىئاز ئىك ڭئادىمىنى

 ەتىراپىاادىكىلەرئ ۇتىنىااڭد. ۋالاادىباغلى ۇتااۇپت ەرھااامد ۇنىپاياادىلىنىپ ئاا ۇرغانلىقىاادىنت
ئارقىادىن  ۋچاا ەنب. ەتتىك ۇپپاتپاراق بول ۇپئويالپ باقمىغاچقا  قورق ۇشىنىبول ۇنداقب
 ۇڭنىئاوغلى جا ڭئاكىساىنى ڭنانىنىا ۇلېسا ۈشاۈرۈپ چ ەنتتىنت ىنىۇتد ېلىپ ك ېتىپي

 .ۆمدىنوشاللىققا چ ۇنىڭدىنب ۇلېلىقالرس. تىكلىدى لىپنان قى
 ڭناننىا ۇياانبويىادا ق ۆمتارتىاپ قايتىادىن باارىك ۇنقوشا ۇگاۇيىلاى قىشاتا  د شۇ

 ىۆكاۈمىتھ ەركىزىايم ۇاللىساىس ەنن ەرقىيشا. ەللىادىقىلپ قوشنى ئىگ ەغلۇپم ۋمىنىقو
 ەنن ەرقىيشا ۇب)قىلىپ   ەسىات ېگىب ېرىكچىچ ۋۇجى ۋە ېگىب ۇقچىقور ۇرتي ەربىيغ
 ېگاىب ېرىكچاىچ ۋۇ ۋە ەگەب ۇقچى  قور(ئىدىقىلىشى  ەسىات ېتىمق ۇنجىت ۇاللىسىنىڭس

 ەربىيشا ڭناھىيىساىنى ۇچاۇڭگ ڭدىكىھازىرقى شىنجا)بالىق  ەشب ەگلىكنىڭئارقا قوش ب
 ەگىلىكىاادىكىئالاادى قااوش ب ېگااىب ېرىكچااىجااى چ  ۇنلىشااىپئور ەھىرىگەشاا( شااىمالىدا

 ۇنلىشااىپ ئور ەھىرىگەشاا( ەنۇبىااداج ەرقىيشاا ڭناھىيىسااىنى ۇرپااانھااازىرقى ت) ۈكچااۈنل
 ەربىايغ ۇنالرمۇشىمالىي ھ ەلۋەتتە ئ. ۆردىك ۇداپىئەم ۇنالردىنھ ۇرۇپباشق ۇرتنىي ەربىيغ
 ۇرمااقايت ۇاللىساىگەس ەنن ۇالرماۇئ ۇڭا شا. نالىماايتى ېچىشانىك ۋاز ەئاساانلىقچ ۇرتتىني
 76~ 75 ەئارىساىدا مىالدىاي ۇنالرھ ەنبىل ۇاللىسىس ەنن ەنبىل ۇنىڭش. قوزغىدى ۇجۇمھ
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 ۈزىساىدىنتالىشاىش ي ۇرتنىيا ەرباىغ( يىلاى-1 ەنچاۇجي ۋەيىلاى -18 ۇڭپىاڭي)يىللىرى 
 ڭمىا 20ساوم قاوم نااننى  ەڭرىقاۇتشىمالىي ت ېيىدا ئ -2 ەتىيازنىڭئ. پارتلىدى ۇرۇشئ
 ۆلتۈرۈپ ئارقا قوش ناننى ئانتورنى ئ ەۋەتىپ قىلىشقا ئ ۇجمباشالپ قوشقا ھ ازنىەۋەندچ
 ېرىكچاىچ ۋۇ ۇرتتىكىيا ەربىايغ ڭلىساىنىۇالس ەنن. قىلادى ۇجاۇمھ ەھىرىگەش ەشبالىقب
ئاوق  ەزكەرلىرىادىنل ۇنھا. ەردىب ەربەز ۇنالرغااھ ەنئوق بىال ەھەرلىكز ۇڭگ ېڭگ ېگىب
ئىنتااايىن  ۆرۈپكاا ېتىۋاتقااانلىقىنىىرىااپ ئىششااىپ كقىز ېغىزىنىااڭئ ەتجاااراھ ەككەناالەرت

ىن ۇرسااەتتپ ۇنلىرىقوشاا ەنن. ياغاادى ۇربااوران چىقىااپ يااامغ ۈنىكاا ۇشاا ەمد. ۇشااتىقورق
 ۋە ۆلتاااۈردىئ ەملىرىنىئااااد ۇرغاااۇنن ۇالرنىاااڭئ ېرىاااپ ب ەربەز ۇنالرغااااپايااادىلىنىپ ھ

 لېۇساا ۇڭگاا ېااڭگ. ەتتااىك ېكىناادۈرۈپچ ۇنىرىنىقوشاا ۇپقورقاا ۇنالرھاا. ۇردىيارىالنااد
 ۇلېساا ەگلىكىاادىكىب ۇلېساا ۇپ بولاا ەھىرىشاا ۇلېساا ەگلىكىاادىكىقااوش ب) ەھىرىنىشاا
 ەپد ۇبولماياد ۆرگىلىكا ۇداپىئەما ەردەي ۇشا. بار ۇجىلغىدا س ېنىدىكىي( ەمە ئ ەھىرىش

 ەھىرىگەشا ەشابالىقب ۇنالرئايادا  ھا-7. ۇنالشاتۇردىئور ەرگەي ۇشا ۇنلىرىنىقاراپ  قوشا
 ېزىاپق ۇدۇقق ەئىچىد ەھەرش ۇڭگ ېڭگ. ۈزىۋەتتىئ نىۈيىجىلغا س ۋەقىلدى  ۇجۇمھ ەنەي
 ۈتاۈنلەيپ اپ قاار ەپيار بولدى د ۇالرغائ ەڭرىت ۇنالرھ ەنبىل ۇنىڭش. قىلدى ەمھ ۇنىس
 ېگاىب ۇقچىقاور ۇرتيا ەرباىغ ەگلىكلىارىب ۈساەنئايدا  ئااگنى  ك-11. ەتتىك ېكىنىپچ
 ۈەنگا ېگاىب ېرىكچاىچجاى  ۇنالرماۇشاىمالىي ھ. ۆلتاۈردىئ ۇنىقىلىپ ئ ۇجۇمھ ۇغام ېنچ
 ەمگەياارد. ۆلدىئاغىرىپ ئ ڭدىمى ەنن ەزگىلدەم ۇش ەمد. قامام قىلدى ۈكچۈندەل ۇڭنىچ

 ۇڭغااگ ېاڭگ ەبىارلىكت ەنبىال ۇنالرئاساىيلىق قىلىاپ ھا ەنەقاوش ي ەلمىگەچكە ك ۇنقوش
ئااونال  ەچااچەن ەقەتپ ەسااكەرلىرىدىنئ ۈگەپ ئاشاالىقى تاا ۇڭنىااڭگ ېااڭگ. قىلاادى ۇجااۇمھ

 ۇئا ەۋەتكەنادە ئ ەلچاىئ ۇرۇپقىزىقتا ۇشاقابول ەسالىمت ۇنىڭغاائ ەڭرىقاۇتت. ئادىمى قالدى
 ۆپەيتىپك ۇننىقوش ەزەپلىنىپغ ىناھايت ۇنىڭدىنب ەڭرىقۇتت. تاشلىدى ۆلتۈرۈپئ ەلچىنىئ
 ەمياارد ۇنۇپسا ەكتاۇپئوردىغاا م ۇڭچا ۈەنگ. ئااللمىدى ەھەرنىش ېكىنل. قىلدى ۇجۇمھ
 ۇچاۈەنگەجي ڭنىبى ېڭگ ۇنسانغ ۇچىقىلغ شۈرۈي ەربپكەغ ۇاللىسىس ەنن. قىلدى ەلەپت
 ۋە ۇنالرقوشا ۇنخۇاڭدىكىد ۇچۈەن جي ڭيې جا ېڭنىپ ۈەند ۋالىيسى ۇچۈەنجي ەۋەتىپ ئ

يىلاى  -1 ەنچاۇجىي ڭادىنىڭجا[. 22] ەۋەتتىئ ۇتقۇزۇشقاباشالپ ق ۇنلىرىنىقوش پىشامشان
 ڭدىكىنجاھاازىرقى شاى) ەھىرىدەقىلىاپ  ياارغوم شا ۇجاۇمقوشقا ھ ېڭپ ۈەنئايدا  د -1
 ۇپقورقا ۇنالرشاىمالىي ھا. قىلادى ەغلاۇپقااتتىق م ۇالرنىئا( شاىمالىدا ەربىايغ ۇرپاننىڭت
ئاغىرىاپ  ۇڭچا ۈەنچاغادا گا ۇش. بولدى ەسلىمت ايتىدىنق ەنەقوش ي ەتكەچكە ك ېچىپق
 ەنشاىمالىدىكى ياوم بىال ېغىنىاڭت ەڭرىت ڭچيا ەنف ەركەردىسىس ۇڭنىڭچ ېڭگ. ۆلدىئ
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 ۇرغااقچىلىقق ۈزلەڭلىكتەتا ۇرائوتتا ۋاقىتتاا ۇبا. ەلدىقايتىپ ك ېلىپئ ۇڭنىگ ېڭگ ېرىپب
قىلىش   ۈرۈشنالرغا جازا يۇشىمالىي ھ ۈستىگەئ ۇنىڭئ. قىيىنچىلىققا قالغان ەنن ۇپ بول
 ەتكەنىادىك ۆپىيىاپناھايتى ك ەتنىراج ەربىيھ ەۋەبىدىنقىلىش س ەئىدار ۇرتنىي ەربىيغ
 ەگب ۇقچىقاور ېلىاپ ئامالساىز ق ېرىشكەب ەرداشلىقب ۇاللىسىس ەنن ەنبىل ۇنىڭش[. 23]

يىلااى  ېيىنكااىك. بولاادى ەجبااۇرم ېلىشااكەك ۇرۇپقااايت ەگلەرنااىب ېرىكچااىچ ۋۇجااى ۋە
 ۇرۇپقاايت ەشاكەرلەرنىمۇل ېرىقچىت ۋىرىولدىكىئايدا ئى -3( يىلى -2 ەنچۇجي ڭىڭدىنجا)
. للىۋالادىەئىگ ۋاشاتىنقايتى ەرناىي ۇپايدىلىنىپ با ۇرسەتتىنپ ۇب ۇنالرشىمالىي ھ. ەلدىك
 ەرىكىتىمۇھ ەربىيقىلىش ھ ۈرۈشجازا ي ۇنالرغاشىمالىي ھ ۇاللىسنىڭس ەنن ەنبىل ۇنىڭب

 ۇاللىسااىگەس ەنن ۈرۈششااىمالغا ياا ېتىمقااىق ۇباا لااېكىن . تونتاااپ قالاادى ەھەمبىاار م
 .ەلدىك ېلىپئ ۋەتنىپايدىسىز ئاقى ۇنالرغاپايدىلىق  ھ
 ۋۇزىقىلغاان تاجاا ەتالەرگەمىللياات  ۇھىنىاڭگور ۆكاۈمرانالرھ ۇلادارق ۇنھا شىمالىي

 ەسااىرىت ۇشااىنىڭبول ەمئ ۇنالرنىااڭھ ەنااۇبىيج ۇپ ياقمىغااان بولاا ۆڭلىگەكاا ەلقنىااڭن
ئويلىغاان  ۇشانىبول ەمئ ۇاللساىگەس ەنن ېرىاپب ەنۇپقااج ۇنالرھا ۇرغۇنلىغانئارقىسىدا  ن

 ۇنىڭغااب ۈچاۈن يااكى ئىككىلىنىاپ قالغاانلىقى ئ قىبولماسالى ۇرساەتپ ۋاقتىنچە ۇ بولىسم
: ېتىادەيازغاان ن ېادىغان ەڭرىقۇتنىاڭت ەناۇبىيج ۇددىنا ۇب. ەمشىلەلمىگەنىدىت ەرھامد
ئوردىسىدىن  ۇنيىراق شىمالىي ھ ۇنۇپجابد ېنىققوم باتىا نان شانتان ي ڭئو ېقىنداي»
 ۆپچىلىكىك وۋمىلىرىنىڭق ۇنشىمالىي ھ ېيتىشىچە ئ ۇنىڭئ. ۆرۈشتىك ەنبىل ېقىرپ ېلىپك
 ۇڭاشااا ەن قىلىااادىك ۇ قىلىشاااقا نومااا ەرىاااكەتھ لىكىااادىنۆزئ ۇ نالىساااىم ېقىنىشااانىب
 «ۇقوشاىد ۋازئا ۇقۇمچ ۇالرقىلساق ئ ۇجۇمھ ۇشتۇمتۇتتارتىپ ئ ەشكەرل ەگەرئ. ېلەلمەپتۇك
يىللىاارى شااىمالغا  -74~ 73 ەمىالدىااي ۇاللىسااىس ەنن ەرۋەقە د[ 24]ئىاادى  ېگىنىاادەكد
باشاالپ شاىمالىي ( يىلاى -8 ەنچاۇجىي)يىلىدىن  -83 ەمىالدىي ېيىن ك غاندىنقىل ۈرۈشي

يىلااى يااازدا  ۇشاا. ۈزۈلمىاادىئااايىغى ئ ڭبولىاادىغانالرنى ەمئ ېلىااپك ەنۇپقاااج ۇنالردىنھاا
باشااچىلىقىدا  ۇسااىنىڭكىشااى ئاقساااقىلى جل ۇقئااارت ڭاادىنمى 38 ەبىلىسااىدىنق ەنمۇلۇساا

يىلااى  -85 ەئارقىاادىال مىالدىااي. م بولاادىەئ ۇاللسااىگەس ەنن ېلىااپ قورولىغااا ك ۋۇيااۈەن
 -كىشاى ئىلگىارى ۈركۈمت 73باشچىلىقىدا  ېلىجۇبىنىڭئاقساقام چ ەنەي( يىلى -2 ۈەنخېي)

 ۇھىنىاڭگور ۋۇزچىتاجاا ۇنشاىمالىي ھا ۇبا. بولادى ەمكىرىاپ ئ ۇلادىنقور ۇپئانىر بولا
 ھۇجااۇمى ۇنالرنىااڭھ ەنااۇبىيج ېلىااپك ەنەي. ۇرۋەتتىئاجىزالشاات ەرىجىاادەزور د ۈچىنىكاا

 ەبىلىلەرماۇق ۋە ۋمقو ۇرىۋاتقانت ۇللۇقىداق ۋەىقى كونتىرولل ۇنالرنىڭئارقىسىدا  شىمالىي ھ
ئالدىادىن   ۇنالرھا ەرەپتىن سيانپىالر سوم ت. ۆرسەتتىپايدىلىنىپ قارىشلىق ك ۇرسەتتىنپ
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 ۇرۇھىگاا ۋۇزچىتاجااا ۇنشااىمالىي ھاا. «[25]قىلاادى  ۇجااۇمئارقىسااىدىن ھ ڭلىڭااالردى
ھاازىرقى ) ەرياسىنىڭد نۇئورن ېلىپ ئامالسىز ق ۇرۇشقات ەپتىر ۇتپ الىداشىم ۆللۈكنىڭچ
 ۆچااۈپجايالرغااا ك ەرىبىاادىكىغ( ەرياسااىد ۇنئورناا ۇمھۇرىيىتىاادىكىج ەلااقن ڭغااۇلىيەمو
ساوم  ەنەساىيانپىالر ي( يىلاى -1 ڭخېجاا)يىلاى  -87 ەمىالدىاي. بولادى ەجبۇرم ېتىشكەك
 ۇلااۇغقىلىااپ  ئ ەغلااۇپقاااتتىق م ۇالرنىقىلىااپ  ئاا ۇجااۇمھ ۇنالرغاااشااىمالىي ھ ەرەپااتىنت
شاىمالىي . چىقااردى ەلتاۈرۈپزور قااليمىقانچىلىقالرنى ك ۇنالرداھ ۇب. ۆلتۈردىئ ەڭرىقۇتنىت
 8000 ەم ئااد ڭمى 200 ەبىلىدىنق 58قاتارلىق  ۇتۇشق ۇپى چ ۇالن چ ېقىنغانب ۇنالرغاھ
 ۋۇيااۈەن  سااۇفاڭ  ېرىااپب ەنۇپقااائارقىاادىن ج-پاياادىلىنىپ  ئارقااا ۇرسااەتتىنپ ەشااكەرل
چاغدا  ۇشۇم ەمد. بولدى ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ېلىپ ا كقاتارلىق جايالرغ ېيدىب ۈنجۇڭ ي
 ۇنھاا ېلىااپ ئاچارچىلىققااا ق ەلااقن ېرىااپ ب ۈزئاااپىتى ياا ېكەتكەشااىمالىدا چاا ۆللۈكنىااڭچ

 ۇنشااىمالىي ھاا. ەتتااىك ەنسكىنلىشااىپك ېخىمااۇت ەتمىللىتااى ئ ىچىاادىكى سااىنىپى زىااددي
ئاناا باشاقا  ۇنىڭئ يىن ېك ۆلتۈرۈلگەندىنئ ەڭرىقۇتت ۇلۇغئ ۇئىچىدىم ۇرۇھىگ ۆكۈمرۈنالرھ

( ەنمىگەنئىساااىمى نااااتىرل ەساااەرلەردەتاااارىخىي ئ)قاااوم بىلىاااك ناااان  ڭئاكىساااى ئاااو
 ەناىي ۋەزىايەت نىام  ۇبا. ەتتاىك ۆلۈناۈپب ۈچتاالشقانلىقتىن ك ۇقھوق ېرىنداشلىرىدىنق

ئىچكااى قىسااىمىدىكى  سااىنىپىنىڭ ۆكااۈمرانالرھ ۋە ۋەزىاايەتمىللااى  ەتسااىنىپى زىااددىي
 ۇقئىجتىمااائىي كىرزىساانى تولاا ۇنالردىكىشااىمالىي ھاا ۋەزىاايەتغااان قىل ەيااداپ ەتزىااددىي

شاارائىت  -ەرتقىلىشىنى پايادىلىق شا ۈرۈششىمالىغا ي ۇاللسىنىڭس ەنن ۇب. ئاشكارلىدى
باشااالپ تونتاااپ ( يىلااى-77 ەمىالدىااي)يىلىاادىن -2 ەنچااۇجي ۇڭا شاا. ەمىنلىاادىت ەنبىاال
شااىمالىي  ۇكى ھااالب. ۇلاادىقوي ۈنتەرتىپكەكاا ەنەي ەماادىلىكتەئ ۈرۈشياا ەبىاايھ لغااانقا
ئىجتىماائىي  ۇالردىكىئا ەنىاالي ېرلەمەسالىكىب ەرداشلىقب ەرىبىگەبىر ز ېتىمق ۇب ۇنالرنىڭھ

 .بولدى ەتكەنلىكىدىنك ڭقۇرلۇشىپناھايتى چو ڭكىرىزىسنى
 ەلتااۈرۈشك ەشااىمالنى بىاارلىكك ېرىااپ ب ەربەز ۇنالرغاااشااىمالىي ھ ۇاللىسااىنىڭس نەن

 -ۋائدايادا  ھاا -6. باشالندى( يىلى -1 ۇڭيۈەني ېدىنىڭن)ى يىل -89 ەمىالدىي ۇرۇشىئ
 ەنااۇبىيج ۇلىاادىن قور ۇجىلاا ۇفاڭدىكىساا ڭبىاا ېااڭگ ۋە ەنشااىي ۇغاا ۇنىئاااتلىقالر سااانغ

  (نوشاااىدا ۇڭغاااارج ڭغۇلااادىكىھاااازىرقى ئىچكاااى مو)جىلغىساااىدىن  ەنياااىم ەڭرىقاااۇتت
 ەناااۇبىيج قاتاااارلىقالر ەنپ ەني ەگب ۇنكىشااالىك قوشااا ڭمىااا 38 ەمئىااايج ۈيدىنلىياشااا

 ۈمەنادىنبىر ت ۇنالرنىڭھ ەنۇبىيقاتارلىقالر ج ەنپ ەني ەگب ېرىكچىيانداش چ ۇنالرنىڭھ
 ەنن. ەتتاىك ېچاپق ەڭرىقاۇتىت ۇنباشچىلىق قىلىاپ  شاىمالىي ھا ۇنغانىم قوش ۇقئارت
 ەۋەساىدىكىت ۇمھاۇرىيىتىج ەلاقن ڭغاۇلىيەھاازىرقى مو) ۆلىگىچەكا ۈبىدىسىچ ۇنلىرىقوش
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 ڭادىنمى 13 ۆۋىنىادىكىلەردىنت ڭنانالرنىا ڭلىاقدا ېرىاپ ب ەربەز قاوغالپ( ۆلىك ۇسۇبۇئ
قايسااى  ەرھ ۇنالرنىااڭھ. ئالاادى ەسااىركىشااىنى ئ ۇرشااۇنن ۋە ۆلتااۈردىئ ەمنىئاااد ۇقئااارت

. بولادى ەمئ ېلىپك ەمئاد ۇقئارت ڭدىنمى 200 قەبىلە  81 ۋمىدىنقو ڭكىچىك نانلىرىنى
 ەنارەني ېلىادىغانچااقىرىم ك چاچەەن 3000 ۇلادىنقاتاارلىقالر قور ڭبىا ېاڭگ ەن شىي ۇد
 ېتىمقاىق ۇچىقىاپ  با( ېغاىنانگاات ت ۇمھۇرىيىتىدىكىج ەلقن ڭغۇلىيەھازىرقى مو) ېغىغات
 -5( يىلاى -2 ۇڭياۈەني)يىلاى  ېيىنكاىك[. 26] ەلادىقايتىاپ ك ەپتىكال ەئابىاد ەلبىگەغ

 رىنىەشاكەرلىل ۇنھا ۋاتقانئىسىرغولنى قوغدا ەۋەتىپئ ۇنقوش ەنەي ۇاللىسىس ەنئايدا  ن
 ۇجىلا ەبىلال ەنبىل ۇنالرھ ەنۇبىيج ەنەئايدا  ي -10. ۇرۋالدىقايت ەرنىي ۇب ۋېتىپ قوغلى

 ېچىاادەك ۇنلىرىقوشاا ەنن. ەردىب ەربەز ۇنالرغاااتارتىااپ شااىمالىي ھ ۇنقوشاا ۇلىاادىنقور
. ئااران سااقالپ قالادى ېنىناىج ېتىاپ ك ېتىپيارلىنىپ ق ەڭرىقۇتقىلغانلىقتىن  ت ھۇجۇم
 ۇنزور قوشاا ەنەي ۇاللىسااىس ەنئاياادا  ن-2( يىلااى -3 ۈەنياا ۇڭياا) يىلااى -91 ەمىالدىااي
 ۇنالرغااشاىمالىي ھ ېغىادات ۋېييولغاا چىقىاپ  جىنا ۇلىادىنقور ۈيەنج ۇيك ېڭگ. تارتتى

 ۇيساۇنباشاالپ ئ ەملىرىنىئاد ۆلۈكبىر ب ەڭرىقۇتت شىمالىي. ەڭدىي ۇالرنىقىلىپ ئ ۇجۇمھ
 ۈتاۈنلەيھااكىمىيىتى پ ۇلادارلىقق ۇنھا ەنبىال ۇنىڭش[. 27] ەتتىك ېچىپق ەكانگىيىگ ۋە

. چىقتاى ېكىنىاپشاىمالىدىن چ ۆللۈكنىڭچ ۇنالرباشالپ شىمالىي ھ ۇنىڭدىنش. يىمىرىلدى
باشاالپ  ۇرغانادىنق ەتھااكىمىي ەڭرىقاۇتت ۇريىلى باات -209 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ۇنالرھ
 .ردىۈس ەۋريىم د 300شىمالىدا توپتوغرا  -ەنۇپج ۆللۈكنىڭچ ۋاقىتقىچە ۇشۇم

 ۆللۈكنىااڭچ ېاايىن ك ەتكەناادىنك ېچىااپق ەڭرىقااۇتيىلااى شااىمالىي ت -91 مىالدىاايە
سىياساااىي  ۇنالرشاااىمالىي ھااا. ەكىللەندىشااا ۋەزىيىتاااىشاااىمالىدا زور قااليمىقاااانچىلىق 

باشپاناھساىز  ەركىشال ۇرغۇنلىغاانن ۈچاۈن ئايرىلىپ قالغانلىقى ئ ەركىزىدىنم ۆكۈمرانلىقھ
 .ەتتىك ۆلۈنۈپب غاقىسىم ۆتتاراپ ت ەرەپكەت ەرھ ېلىپ ق

 .ڭدىما ەگىشىپئ ۇرتاجانغائىنىسى ي ەڭرىقۇتنىڭقىسمى شىمالىي ت بىر
ئىنىسااى سااوم قااوم نااان  ۇنىااڭئ ېاايىن ك ەتكەناادىنك ېچىااپق ەڭرىقااۇتت شااىمالىي

 ەپد ەڭرىقاۇتت ۆزىنى  ئا[28]باشاالپ  ەمنىئااد ڭمى ەچچەن ەۋملەردىنق ۇققالد ۇرتجاني
 ۇاللىساىس ەنن. قىلدى ەلەپت ۇشنىبول ەمئ ەۋەتىپئ لچىەئ ېكىنىپ چ ۆلگەئاتاپ  بارىك

 ۈينىكا ېاڭگ( يىلاى -4 ۇڭياۈەني)يىلاى  -92 ەقىلىاپ  مىالدىاي ۇباۇمق ەلىپىناىت ۇنىڭئ
 ڭنىشا ېنر ۆكەرن ەمىرئ ەمقىلدى ھ ەقدىمت ېغىب ۆھۈرم ۋە ۆھۈرم ەۋەتىپ قىلىپ ئ ەلچىئ
 ەمھ)قوغداشااقا  ەكىغاناادقوغد ەڭرىقااۇتنىت ەنااۇبىيج ۇددىناا ۇنىئاا ۇرۇپ تاا ۋىرغولاادائى

ئوردىساىغا  ۇترىقاەڭشاىمالىي ت ۇنىڭئ ەسلىدەئ ۇاللىسىس ەنن. ەۋەتتىئ( قىلىشقا ەتنازار
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 ېيىنكاىك ۇرۇپال ئىشاقا ئاشاماي تا ېخاىپىاالن ت ېكىنلا. ئىدى ەرمەكچىب ەمقايتىشىغا يارد
 ىاڭۆللۈكنئالادىغا چ ۆزئاساىيلىق قىلىاپ ئا ۇاللىسىگەس ەنن ۇئ( يىلى -5 ۇڭيۈەني)يىلى 

 .ەتتىشىمالىغا قايتىپ ك
 .ڭدىما ەگىشىپئ ەڭرىقۇتقاقىسمى شىمالىي ت بىر

باشااالپ  ۋمنىقااو ۇققالااد ۋامئااا ېاايىن بولغاناادىن ك ەغلااۇپم ەڭرىقااۇتت شااىمالىي
 ەمنىاڭچاغادا زادى قانچىلىاك ئاد ەيناىئ. باردى ەئاندىن كانگىيىگ ېرىگە ي ۇيسۇنالرنىڭئ
 ەساىرنىڭئ -4 ەمىالدىاي ۇنالرھا ۇبا. ەمە ئ قېنىاقاچقاانلىقى ئ ەرپكەغ ەگىشىپئ ۇنىڭغائ

 ەرقىيشا ەرياساىنىڭيايالقلىرىدىكى دون د ەروسىي ەنۇبىيھازىرقى ج)ئاالنالر  ۇرلىرىدائوتت
يىلااى ئاااالن  -374 ەمىالدىااي ەمقىلاادى ھ ۇرۇشئاا ەنبىاال( ۇراقالشااقانئولت ەتىراپلىرىاادائ
 -1 ۇنىاڭب. كىاردى ساىپېب ۋروپاغاايا ۇباساقچ ۈچئا ېيىنك ۇنىڭدىنش. يوقاتتى ۆلىتىنىد

 ەساىرنىڭئ -5 ۇچىباساق -2. مەزگىابولغان م ەيىلالرغىچ -415~ 400 ەمىالدىي ۇچىباسق
 [.29]ئىدى  ەزگىمئاتتىال باشچىلىق قىلغان م ۇرلىرىدىكىئوتت

 ۈچىيىشاكەك ەيادىنپەيساىيانپى مىللىتاى پ ەينىادە ك -ئالدى ڭيىلىنى -91 مىالدىيە
 ڭشاىمالىنى ۆللۈكنىاڭچ ۆچاۈپ ك ەرپاكەغ ۇپبولا غلاۇپەم ەڭرىقۇتنىڭباشالپ  شىمالىي ت

بولغاان  ەۋەت ۇنالرغااشىمالىي ھ ەسلىدەپايدىلىنىپ  ئ ۇرسىتىدىنقااليمىقانچىلىقتا قالغان پ
قالغااان زور بىاار  ېلىااپشااىمالىدا ق ۆللۈكنىااڭچ ەنبىاال ۇنىڭشاا. ەللىۋالاادىرايااونالرنى ئىگ

جىلاد   -90 «ەنناامەن ېيىنكاىك» .ەتتاىك ۇلۇپسىيانپىالرغا قوش ۇنالرشىمالىي ھ ۈركۈمت
 ۇد ۇنسااانغ ۇلااۇغيىللىرىاادا  ئ ۇڭيااۈەني ېاادىنىڭن»: ەد «ەقىسساا ەققىاادەسااىيانپىالر ھ»

شاىمالىي . قىلادى ۇجاۇمرغاا ھۇنالھ ەۋەتىپئ ۈينىك ېڭگ ەگب ېرىكچىقوم چ ڭئو ەنشىي
 ېرىناىي ۇنالرنىاڭساىيانپىالر ھ ەنبىال ۇنىڭشا. ەتتاىك ېچىاپق ۇپبولا ەغلۇپم ەڭرىقۇتت

 ۇلۇپقوشا ۇالرغاائ ۇنھا ۈتاۈنت ڭمىا ەچاچەن ۈزقالغاان يا ېلىاپجايىادا ق ۆزئ. ەللىدىئىگ
 «ەتتااىك ۈچىيىااپباشااالپ سااىيانپىالر ك ۇنىڭدىنشاا. ئاتىاادى ەپد‹ سااىيانپى› ۆزلىرىنىئاا
جىلاد   -30 «ەزكىرىساىپادىشااھلىقى ت ۋېاي. ەزكىرىساىپادىشااھلىق ت ۈچئ». نېيىلگەد
شاىمالىي » ېلىاپ ئ ەقىامدىان ن «ۋېيناامە» ۇجا ېيپ ۇدىم «ەقىسس ەققىدەسىيانپىالر ھ»
 ەئاائىل ڭمىا ەچاچەن ۈزيا ۇنالردىنقالغاان ھا ېلىپق ېيىن ك ەتكەندىنك ېچىپق ەڭرىقۇتت

« ئاتاشااتى ەپد ‹ەشااكەرلىرىسااىيانپى ل›ىنى ۆزلىرئاا ۇراقلىشااىپ ئولت ېرىااپب ۋدۇڭغااالىيا
چاغااادا  ەيناااىئ ېساااابلىغاندا ھ ەپباااار د ەمجانااادىن ئااااد ەشب ەئائىلىاااد ەرھ. ېاااگەند

ساىيانپىالر [. 30]بولمىغان  ەمك ڭدىنمى 600- 500 ۇنالرھ ەتكەنك ۇلۇپسىيانپىالرغا قوش
. ەتتاىك ۆلۈناۈپب اتارماقالرغ ۇرغۇنن ەلگەندەك ۇرلىرىغائوتت ەسىرنىڭئ -3 ەمىالدىي ېيىنك
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 ۋە ەبىلىسااىتوغبااات ق ەبىلىسااى ق ۈۋېنتارماااق ياا ۈچئاا ۈچلااۈكك ەڭئىچىاادىكى ئ ۇالرنىااڭئ
 ۇنالرنىاڭھ ۇلغانساىيانپىالرغا قوشا ەبىلىساىق ۈۋېنيا ۇكى ھاالب. ئىادى ىسىەبىلق ۇرۇنم

چوغااي  ۇرۇنبا ەبىلىساىق ۈۋېنيا. ەتكەنىادىك ۆزگىرىاپئ ەبىلىسىدىنق ۈۋېنئىچىدىكى ي
باشاچىلىقىدا  ڭئاقسااقالىنى ەساىردەئ -2 ەمىالدىاي ۇپ قىلغاان بولا ۋىچىلىقتاغلىرىدا چاار

 ېقىنىاادىكىئ ۇقىرىياا ەرياسااىنىڭد ۈرەنىرامسااىرتىدىكى شاا ۋشااىنىڭلىيا ۆچااۈپ ك ەرققەشاا
 ۈۋېنيا ېتىاپ سىيانپىلىشاىپ ك ەيادىنپەيپ ۇيقىلىاپ  تانشاىخ ۆكۈمرانلىاقسىيانپىالرغا ھ

ھاااازىرقى ) ۈەنجۇڭاااداگ ېااايىنك ىيانپىلىرىسااا ۈۋېنيااا[. 31]سااايانپىالرغا ئايالنغانىااادى 
 ۇردىقااھاااكىمىيىتىنى  ۇجاا ۆللۈكنىااڭشااىمالىي چ( قىسااىمى ەنااۇبىيج ۇرائوتتاا ەنشااىنىڭش
 ەنەقالغاان ي ېلىاپقايساى جاايالردا ق ەرشىمالىدىكى ھ(. يىلالر – 581~  -557 ەمىالدىي)

 ۆچاۈشقاا كەنۇپج ەجاداتلىرىنىڭئ ڭتوغباات ساىيانپىلىرىنى ۇنالر بىار قىساىم شاىمالىي ھا
ئانىساى ساىيانپى  ۇن نىكاھلىنىپ  ئاتىسى ھا ۋەئارلىشىپ ياشاپ  ەنبىل ۇالرئ ەريانىدا ج

ئاتىسى سىيانپى  ئانسى [. 32] ەكىللەندىش ۇپبول( «ۇنلىرىتوا ھ»ياكى ) بولغان توباالر
 ېرياالالردائاتالغاانلىقى توغرىساىدا تاارنىي مات ەپد ەنىام ەۋالتلىرىنىڭئ ڭبولغانالرنى ۇنھ

. ۇبولماياد ېقىشاقاق ەتاكەچ ېھتىمااللىقتىمۇئ ۇالرنىئا ەركىشال ەزىب ېكىنل. ەمچىمك تىرەنا
ئاتىلىااپ   ەپد ۇرۇقىتوباااالر قوقااان ئاا ەۋرىاادە د« شاااھلىقپادى ەئااون ئااالت ۇز غاا ەشب»
شاىيا  ۈياۈكب( ەرىبىادەغ ڭناھىيىسىنى ۈلىني ۆلكىسىئ ەنشىھازىرقى ش) ەھىرىدەش ۇڭۋەنت

 ەنۇپقااتوغبات ساىيانپىلىرى بولساا ج. ۇردىق( يىلالر -431~  407 ەمىالدىي)ھاكىمىيىتىنى 
 .ۇردىق( لالريى– 534~  386)ھاكىمىيىتىنى  ۋېيشىمالىي  ېلىپك

 ۋۇزىقىلغاان تاجاا ەتالەرگەياات مىلل ۇھىنىاڭگور ۆكاۈمرانالرھ ۇلادارق ۇنھا شىمالىي
 ەسااىرىت ۇشااىنىڭبول ەمئ ۇنالرنىااڭھ ەنااۇبىيج ۇپ ياقمىغااان بولاا ۆڭلىگەكاا ەلقنىااڭن

ئويلىغاان  ۇشانىبول ەمئ ۇاللساىگەس ەنن ېرىاپب ەنۇپقااج ۇنالرھا ۇرغۇنلىغانئارقىسىدا  ن
 ۇنىڭغااب ۈچاۈن يااكى ئىككىلىنىاپ قالغاانلىقى ئ قىبولماسالى رساەتۇپ ۋاقتىنچە ۇ بولىسم

: ېتىادەيازغاان ن ېادىغان ەڭرىقۇتنىاڭت ەناۇبىيج ۇددىنا ۇب. ەمشىلەلمىگەنىدىت ەرھامد
ئوردىسىدىن  ۇنيىراق شىمالىي ھ ۇنۇپجابد ېنىققوم باتىا نان شانتان ي ڭئو ېقىنداي»
 ۆپچىلىكىك وۋمىلىرىنىڭق ۇنشىمالىي ھ ېيتىشىچە ئ ۇنىڭئ. ۆرۈشتىك ەنبىل ېقىرپ ېلىپك
 ۇڭاشااا ەن قىلىااادىك ۇ قىلىشاااقا نومااا ەرىاااكەتھ ۆزلىكىااادىنئ ۇ نالىساااىم ېقىنىشااانىب
 «ۇقوشاىد ۋازئا ۇقۇمچ ۇالرقىلساق ئ ۇجۇمھ ۇشتۇمتۇتتارتىپ ئ ەشكەرل ەگەرئ. ېلەلمەپتۇك
لغا يىللىاارى شااىما -74~ 73 ەمىالدىااي ۇاللىسااىس ەنن ەرۋەقە د[ 24]ئىاادى  ېگىنىاادەكد
باشاالپ شاىمالىي ( يىلاى -8 ەنچاۇجىي)يىلىدىن  -83 ەمىالدىي ېيىن ك غاندىنقىل ۈرۈشي
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يىلااى يااازدا  ۇشاا. ۈزۈلمىاادىئااايىغى ئ ڭبولىاادىغانالرنى ەمئ ېلىااپك ەنۇپقاااج ۇنالردىنھاا
باشااچىلىقىدا  ۇسااىنىڭكىشااى ئاقساااقىلى جل ۇقئااارت ڭاادىنمى 38 ەبىلىسااىدىنق ەنمۇلۇساا

يىلااى  -85 ەئارقىاادىال مىالدىااي. م بولاادىەئ ۇاللسااىگەس ەنن ېلىااپ قورولىغااا ك ۋۇيااۈەن
 -كىشاى ئىلگىارى ۈركۈمت 73باشچىلىقىدا  ېلىجۇبىنىڭئاقساقام چ ەنەي( يىلى -2 ۈەنخېي)

 ۇھىنىاڭگور ۋۇزچىتاجاا ۇنشاىمالىي ھا ۇبا. بولادى ەمكىرىاپ ئ ۇلادىنقور ۇپئانىر بولا
 ھۇجااۇمى ۇنالرنىااڭھ ىيەنااۇبج ېلىااپك ەنەي. ۇرۋەتتىئاجىزالشاات ەرىجىاادەزور د ۈچىنىكاا

 ەبىلىلەرماۇق ۋە ۋمقو ۇرىۋاتقانت ۇللۇقىداق ۋەكونتىروللىقى  ۇنالرنىڭئارقىسىدا  شىمالىي ھ
ئالدىادىن   ۇنالرھا ەرەپتىن سيانپىالر سوم ت. ۆرسەتتىپايدىلىنىپ قارىشلىق ك ۇرسەتتىنپ

 ۇرۇھىگاا ۋۇزچىتاجااا ۇنشااىمالىي ھاا. «[25]قىلاادى  ۇجااۇمئارقىسااىدىن ھ ڭلىڭااالردى
ھاازىرقى ) ەرياسىنىڭد ۇنئورن ېلىپ ئامالسىز ق ۇرۇشقات ەپتىر ۇتپ الىداشىم ۆللۈكنىڭچ
 ۆچااۈپجايالرغااا ك ەرىبىاادىكىغ( ەرياسااىد ۇنئورناا ۇمھۇرىيىتىاادىكىج ەلااقن ڭغااۇلىيەمو
ساوم  ەنەساىيانپىالر ي( يىلاى -1 ڭخېجاا)يىلاى  -87 ەمىالدىاي. بولادى ەجبۇرم ېتىشكەك
 ۇلااۇغقىلىااپ  ئ ەغلااۇپقاااتتىق م ۇالرنىقىلىااپ  ئاا ۇجااۇمھ ۇنالرغاااشااىمالىي ھ ەرەپااتىنت
شاىمالىي . چىقااردى ەلتاۈرۈپزور قااليمىقانچىلىقالرنى ك ۇنالرداھ ۇب. ۆلتۈردىئ ەڭرىقۇتنىت
 8000 ەم ئااد ڭمى 200 ەبىلىدىنق 58قاتارلىق  ۇتۇشق ۇپى چ ۇالن چ ېقىنغانب ۇنالرغاھ
 ۋۇيااۈەن  سااۇفاڭ  ېرىااپب ەنۇپقااائارقىاادىن ج -پاياادىلىنىپ  ئارقااا ۇرسااەتتىنپ ەشااكەرل
چاغدا  ۇشۇم ەمد. بولدى ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ېلىپ قاتارلىق جايالرغا ك ېيدىب ۈنجۇڭ ي
 ۇنھاا ېلىااپ ئاچارچىلىققااا ق ەلااقن ېرىااپ ب ۈزئاااپىتى ياا ېكەتكەشااىمالىدا چاا ۆللۈكنىااڭچ

 ۇنشااىمالىي ھاا. ەتتااىك ەنسكىنلىشااىپك ېخىمااۇت ەتمىللىتااى ئىچىاادىكى سااىنىپى زىااددي
ئاناا باشاقا  ۇنىاڭئ ېيىن ك ۆلتۈرۈلگەندىنئ ەڭرىقۇتت ۇلۇغئ ۇھى ئىچىدىمۇرۇگ ۈمرانالرۆكھ

( ەنمىگەنئىساااىمى نااااتىرل ەساااەرلەردەتاااارىخىي ئ)قاااوم بىلىاااك ناااان  ڭئاكىساااى ئاااو
 ەناىي ۋەزىايەت نىام  ۇبا. ەتتاىك ۆلۈناۈپب ۈچتاالشقانلىقتىن ك ۇقھوق ېرىنداشلىرىدىنق

ئىچكااى قىسااىمىدىكى  ىنىپىنىڭساا ۆكااۈمرانالرھ ۋە ۋەزىاايەتمىللااى  ەتسااىنىپى زىااددىي
 ۇقئىجتىمااائىي كىرزىساانى تولاا ۇنالردىكىشااىمالىي ھاا ۋەزىاايەتقىلغااان  ەيااداپ ەتزىااددىي

شاارائىت  -ەرتقىلىشىنى پايادىلىق شا ۈرۈششىمالىغا ي ۇاللسىنىڭس ەنن ۇب. ئاشكارلىدى
پ تونتااپ باشاال( يىلاى -77 ەمىالدىاي)يىلىادىن  -2 ەنچاۇجي ۇڭا شا. ەمىنلىدىت ەنبىل
شااىمالىي  ۇكى ھااالب. ۇلاادىقوي ۈنتەرتىپكەكاا ەنەي ەماادىلىكتەئ ۈرۈشياا ەبىاايھ غااانقال
ئىجتىماائىي  ۇالردىكىئا ەنىاالي ېرلەمەسالىكىب ەرداشلىقب ەرىبىگەبىر ز ېتىمق ۇب ۇنالرنىڭھ

شاىمالىي  ۇاللىساىنىڭس ەنن. بولادى ەتكەنلىكىدىنك ڭقۇرلۇشىپناھايتى چو ڭكىرىزىسنى
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يىلااى  -89 ەمىالدىااي ۇرۇشااىئ ەلتااۈرۈشك ەبىاارلىكك نىشااىمال ېرىااپ ب ەربەز ۇنالرغاااھ
 ەنشاىي ۇغ ۇنىئاتلىقالر سانغ -ۋائدايدا  ھا -6. باشالندى( يىلى -1 ۇڭيۈەني ېدىنىڭن)

جىلغىسااىدىن  ەنيااىم ەڭرىقااۇتت ەنااۇبىيج ۇلىاادىن قور ۇجىلاا ۇفاڭدىكىساا ڭبىاا ېااڭگ ۋە
كىشالىك  ڭمىا 38 ەمئىايج ۈيدىنشا  لىيا(نوشاىدا ۇڭغارج ڭغۇلدىكىھازىرقى ئىچكى مو)

 ەنپ ەني ەگب ېرىكچاىياناداش چ ۇنالرنىاڭھ ەناۇبىيقاتاارلىقالر ج ەنپ ەني ەگب ۇنقوش
باشاچىلىق قىلىاپ   ۇنغانىام قوشا ۇقئاارت ۈمەنادىنبىار ت ۇنالرنىڭھ ەنۇبىيقاتارلىقالر ج

ھاازىرقى ) ۆلىگىچەكا ۈبىدىسىچ ۇنلىرىقوش ەنن. ەتتىك ېچپق ەڭرىقۇتىت ۇنشىمالىي ھ
 ڭلىاقدا ېرىاپ ب ەربەقاوغالپ ز( ۆلىكا ۇسۇبۇئ ەۋەسىدىكىت ۇمھۇرىيىتىق جەلن ڭغۇلىيەمو

كىشاىنى  ۇرشاۇنن ۋە ۆلتاۈردىئ ەمنىئااد ۇقئارت ڭدىنمى 13 ۆۋىنىدىكىلەردىنت ڭنانالرنى
 200 ەبىاالە ق 81 ۋمىاادىنقو ڭقايسااى كىچىااك نانلىرىنىاا ەرھ ۇنالرنىااڭھ. ئالاادى ەسااىرئ

 ۇلادىنقاتاارلىقالر قور ڭبىا ېاڭگ ەن شاىي ۇد. بولادى ەمئ ېلىاپك ەمئاد ۇقئارت ڭدىنمى
 ەلاااقن ڭغاااۇلىيەھاااازىرقى مو) ېغىغاااات ەنااارەني ېلىااادىغانچااااقىرىم ك ەچاااچەن 3000

قايتىاپ  ەپتىكال ەئابىاد ەلابىگەغ ېتىمقاىق ۇچىقىاپ  با( ېغاىنانگات ت ۇمھۇرىيىتىدىكىج
 ۇنقوشا ەنەي ساىۇاللىس ەنئايدا  ن -5( يىلى -2 ۇڭيۈەني)يىلى  ېيىنكىك[. 26] ەلدىك
. ۇرۋالادىقايت ەرنىي ۇب ۋېتىپ قوغلى ەشكەرلىرىنىل ۇنھ ۋاتقانئىسىرغولنى قوغدا ەۋەتىپئ

تارتىاپ شاىمالىي  ۇنقوشا ۇلىادىنقور ۇجىل ەبىلل ەنبىل ۇنالرھ ەنۇبىيج ەنەئايدا  ي -10
يارلىنىپ  ەڭرىقۇتقىلغانلىقتىن  ت ۇجۇمھ ېچىدەك ۇنلىرىقوش ەنن. ەردىب ەربەز ۇنالرغاھ
( يىلاى -3 ۈەنيا ۇڭيا)يىلاى  -91 ەمىالدىي. ئاران ساقالپ قالدى جېنىنى ېتىپ ك ېتىپق
يولغاا  ۇلىادىنقور ۈيەنجا ۇيكا ېڭگ. تارتتى ۇنزور قوش ەنەي ۇاللىسىس ەنئايدا  ن -2

شااىمالىي . ەڭاادىي ۇالرنىقىلىااپ ئاا ۇجااۇمھ ۇنالرغاااشااىمالىي ھ ېغىاادات ۋېيچىقىااپ  جىناا
[. 27] ەتتااىك ېچىااپق ەكااانگىيىگ ۋەن ۇيسااۇباشااالپ ئ ەملىرىنىئاااد ۆلااۈكبىاار ب ەڭرىقااۇتت

باشااالپ  ۇنىڭدىنشاا. يىمىرىلاادى ۈتااۈنلەيھاااكىمىيىتى پ ۇلاادارلىقق ۇنھاا ەنبىاال ۇنىڭشاا
 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با ۇنالرھا. چىقتاى ېكىنىاپشاىمالىدىن چ ۆللۈكنىاڭچ ۇنالرشىمالىي ھ

 ڭنىاۆللۈكچ ىاتقىچەۋاق ۇشاۇباشاالپ م ۇرغانادىنق ەتھااكىمىي ەڭرىقۇتت ۇريىلى بات -209
 .ۈردىس ەۋريىم د 300شىمالىدا توپتوغرا  -ەنۇپج

 ۆللۈكنىااڭچ ېاايىن ك ەتكەناادىنك ېچىااپق ەڭرىقااۇتيىلااى شااىمالىي ت -91 مىالدىاايە
سىياساااىي  ۇنالرشاااىمالىي ھااا. ەكىللەندىشااا ۋەزىيىتاااىشاااىمالىدا زور قااليمىقاااانچىلىق 

باشپاناھساىز  ەركىشال غۇنلىغاانۇرن ۈچاۈن ئايرىلىپ قالغانلىقى ئ ەركىزىدىنم ۆكۈمرانلىقھ
 .ەتتىك ۆلۈنۈپب غاقىسىم ۆتتاراپ ت ەرەپكەت ەرھ ېلىپ ق
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 .ڭدىما ەگىشىپئ ۇرتاجانغائىنىسى ي ەڭرىقۇتنىڭقىسمى شىمالىي ت بىر
ئىنىسااى سااوم قااوم نااان  ۇنىااڭئ ېاايىن ك ەتكەناادىنك ېچىااپق ەڭرىقااۇتت شااىمالىي

 ەپد ەڭرىقاۇتت ۆزىنى  ئا[28]پ باشاال ەمنىئااد ڭمى ەچچەن ەۋملەردىنق ۇققالد ۇرتجاني
 ۇاللىساىس ەنن. قىلدى ەلەپت ۇشنىبول ەمئ ەۋەتىپئ ەلچىئ ېكىنىپ چ ۆلگەئاتاپ  بارىك

 ۈينىكا ېاڭگ( يىلاى -4 ۇڭياۈەني)يىلاى  -92 ەقىلىاپ  مىالدىاي ۇباۇمق ەلىپىناىت ۇنىڭئ
 ڭنىاش ېنر ۆكەرن ەمىرئ ەمقىلدى ھ ەقدىمت ېغىب ۆھۈرم ۋە ۆھۈرم ەۋەتىپ قىلىپ ئ ەلچىئ
 ەمھ)قوغداشااقا  ەكقوغدىغانااد ەڭرىقااۇتنىت ەنااۇبىيج ۇددىناا ۇنىئاا ۇرۇپ تاا ۋىرغولاادائى

ئوردىساىغا  ۇترىقاەڭشاىمالىي ت ۇنىڭئ ەسلىدەئ ۇاللىسىس ەنن. ەۋەتتىئ( قىلىشقا ەتنازار
 ېيىنكاىك ۇرۇپال ئىشاقا ئاشاماي تا ېخاىپىاالن ت ېكىنلا. ئىدى ەرمەكچىب ەمقايتىشىغا يارد

 ۆللۈكنىاڭئالادىغا چ ۆزئاساىيلىق قىلىاپ ئا ۇاللىسىگەس ەنن ۇئ( ىلىي -5 ۇڭيۈەني)يىلى 
 .ەتتىشىمالىغا قايتىپ ك

 .ڭدىما ەگىشىپئ ەڭرىقۇتقاقىسمى شىمالىي ت بىر
باشااالپ  ۋمنىقااو ۇققالااد ۋامئااا ېاايىن بولغاناادىن ك ەغلااۇپم ەڭرىقااۇتت شااىمالىي

 ەمنىاڭقانچىلىاك ئاد چاغادا زادى ەيناىئ. باردى ەئاندىن كانگىيىگ ېرىگە ي ۇيسۇنالرنىڭئ
 ەساىرنىڭئ -4 ەمىالدىاي ۇنالرھا ۇبا. ەمە ئ ېنىاققاچقاانلىقى ئ ەرپكەغ ەگىشىپئ ۇنىڭغائ

 ەرقىيشا ەرياساىنىڭيايالقلىرىدىكى دون د ەروسىي ەنۇبىيھازىرقى ج)ئاالنالر  ۇرلىرىدائوتت
 يىلااى ئاااالن -374 ەمىالدىااي ەمقىلاادى ھ ۇرۇشئاا ەنبىاال( ۇراقالشااقانئولت ەتىراپلىرىاادائ
 -1 ۇنىاڭب. كىاردى ېساىپب ۋروپاغاايا ۇباساقچ ۈچئا ېيىنك ۇنىڭدىنش. يوقاتتى ۆلىتىنىد

 ەساىرنىڭئ -5 ۇچىباساق -2. مەزگىابولغان م ەيىلالرغىچ -415~ 400 ەمىالدىي ۇچىباسق
 [.29]ئىدى  ەزگىمئاتتىال باشچىلىق قىلغان م ۇرلىرىدىكىئوتت

 ۈچىيىشاكەك ەيادىنپەيىللىتاى پساىيانپى م ەينىادە ك -ئالدى ڭيىلىنى -91 مىالدىيە
 ڭشاىمالىنى ۆللۈكنىاڭچ ۆچاۈپ ك ەرپاكەغ ۇپبولا ەغلاۇپم ەڭرىقۇتنىڭباشالپ  شىمالىي ت

بولغاان  ەۋەت ۇنالرغااشىمالىي ھ ەسلىدەپايدىلىنىپ  ئ ۇرسىتىدىنقااليمىقانچىلىقتا قالغان پ
زور بىاار قالغااان  ېلىااپشااىمالىدا ق ۆللۈكنىااڭچ ەنبىاال ۇنىڭشاا. ەللىۋالاادىرايااونالرنى ئىگ

جىلاد   -90 «ەنناامەن ېيىنكاىك». ەتتاىك ۇلۇپسىيانپىالرغا قوش ۇنالرشىمالىي ھ ۈركۈمت
 ۇد ۇنسااانغ ۇلااۇغيىللىرىاادا  ئ ۇڭيااۈەني ېاادىنىڭن»: ەد «ەقىسساا ەققىاادەسااىيانپىالر ھ»

شاىمالىي . قىلادى ۇجاۇمرغاا ھۇنالھ ەۋەتىپئ ۈينىك ېڭگ ەگب ېرىكچىقوم چ ڭئو ەنشىي
 ېرىناىي ۇنالرنىاڭساىيانپىالر ھ ەنبىال ۇنىڭشا. ەتتاىك ېچىاپق ۇپبولا ەغلۇپم ەڭرىقۇتت

 ۇلۇپقوشا ۇالرغاائ ۇنھا ۈتاۈنت ڭمىا ەچاچەن ۈزقالغاان يا ېلىاپجايىادا ق ۆزئ. ەللىدىئىگ
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 «ەتتااىك ۈچىيىااپباشااالپ سااىيانپىالر ك ۇنىڭدىنشاا. ئاتىاادى ەپد‹ سااىيانپى› ۆزلىرىنىئاا
جىلاد   -30 «ەزكىرىساىتپادىشااھلىقى  ۋېاي. ەزكىرىساىپادىشااھلىق ت ۈچئ». نېيىلگەد
شاىمالىي » ېلىاپ ئ ەقىامدىان ن «ۋېيناامە» ۇجا ېيپ ۇدىم «ەقىسس ەققىدەسىيانپىالر ھ»
 ەئاائىل ڭمىا ەچاچەن ۈزيا ۇنالردىنقالغاان ھا ېلىپق ېيىن ك ەتكەندىنك ېچىپق ەڭرىقۇتت

« ئاتاشااتى ەپد ‹ەشااكەرلىرىسااىيانپى ل›ىنى ۆزلىرئاا ۇراقلىشااىپ ئولت ېرىااپب ۋدۇڭغااالىيا
چاغااادا  ەيناااىئ ېساااابلىغاندا ھ ەپباااار د ەمجانااادىن ئااااد ەشب ەئائىلىاااد ەرھ. ېاااگەند

ساىيانپىالر [. 30]بولمىغان  ەمك ڭدىنمى 600- 500 ۇنالرھ ەتكەنك ۇلۇپسىيانپىالرغا قوش
. ەتتاىك ۆلۈناۈپب اتارماقالرغ ۇرغۇنن ەلگەندەك ۇرلىرىغائوتت ەسىرنىڭئ -3 ەمىالدىي ېيىنك
 ۋە ەبىلىسااىتوغبااات ق ەبىلىسااى ق ۈۋېنتارماااق ياا ۈچئاا ۈچلااۈكك ەڭئىچىاادىكى ئ ۇالرنىااڭئ
 ۇنالرنىاڭھ ۇلغانساىيانپىالرغا قوشا ەبىلىساىق ۈۋېنيا ۇكى ھاالب. ئىادى ەبىلىسىق ۇرۇنم

چوغااي  ۇرۇنبا ەبىلىساىق ۈۋېنيا. ەتكەنىادىك ۆزگىرىاپئ ەبىلىسىدىنق ۈۋېنئىچىدىكى ي
باشاچىلىقىدا  ڭاقالىنىئاقسا ەساىردەئ -2 ەمىالدىاي ۇپ قىلغاان بولا ۋىچىلىقتاغلىرىدا چاار

 ېقىنىاادىكىئ ۇقىرىياا ەرياسااىنىڭد ۈرەنسااىرتىدىكى شااىرام ۋشااىنىڭلىيا ۆچااۈپ ك ەرققەشاا
 ۈۋېنيا ېتىاپ سىيانپىلىشاىپ ك ەيادىنپەيپ ۇيقىلىاپ  تانشاىخ ۆكۈمرانلىاقسىيانپىالرغا ھ

ھاااازىرقى ) ۈەنجۇڭاااداگ ېااايىنك ىيانپىلىرىسااا ۈۋېنيااا[. 31]سااايانپىالرغا ئايالنغانىااادى 
 ۇردىھاااكىمىيىتىنى قاا ۇجاا ۆللۈكنىااڭشااىمالىي چ( قىسااىمى ەنااۇبىيج ۇراوتتاائ ەنشااىنىڭش
 ەنەقالغاان ي ېلىاپقايساى جاايالردا ق ەرشىمالىدىكى ھ(. يىلالر – 581~  -557 ەمىالدىي)

 ۆچاۈشقاا كەنۇپج ەجاداتلىرىنىڭئ ڭتوغباات ساىيانپىلىرىنى ۇنالر بىار قىساىم شاىمالىي ھا
ئانىساى ساىيانپى  ۇن نىكاھلىنىپ  ئاتىسى ھا ۋە ئارلىشىپ ياشاپ ەنبىل ۇالرئ ەريانىدا ج

ئاتىسى سىيانپى  ئانسى [. 32] ەكىللەندىش ۇپبول( «ۇنلىرىتوا ھ»ياكى )بولغان توباالر 
 ېرياالالردائاتالغاانلىقى توغرىساىدا تاارنىي مات ەپد ەنىام ەۋالتلىرىنىڭئ ڭبولغانالرنى ۇنھ

. ۇبولماياد ېقىشاقاق ەتاكەچ للىقتىمۇېھتىماائ ۇالرنىئا ەركىشال ەزىب ېكىنل. ەمچىمك تىرەنا
ئاتىلىااپ   ەپد ۇرۇقىتوباااالر قوقااان ئاا ەۋرىاادە د« پادىشاااھلىق ەئااون ئااالت ۇز غاا ەشب»
شاىيا  ۈياۈكب( ەرىبىادەغ ڭناھىيىسىنى ۈلىني ۆلكىسىئ ەنشىھازىرقى ش) ەھىرىدەش ۇڭۋەنت

 ەنۇپقاالساا جتوغبات ساىيانپىلىرى بو. ۇردىق( يىلالر -431~  407 ەمىالدىي)ھاكىمىيىتىنى 
 .ۇردىق( يىلالر– 534~  386)ھاكىمىيىتىنى  ۋېيشىمالىي  ېلىپك

 .قالدى ېلىپشىمالىدا ق ەربىيغ ۆللۈكنىڭئانىر چ –قىسىم باشتىن  بىر
ئاانىر  -باشاتىن ۇنالربىر قىساىم ھا ەتكەندە شىمالىي قااليمىقانلىشىپ ك چۆللۈكنىڭ

 ەنلىكىناىزادى قانچىلىك ئىك ڭانىنىس ۇالرنىڭب. ۆتكەلمىدىي ېلىپشىمالىدا ق ۆللۈكنىڭچ
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 ەسااىرنىڭئ -5ئااانىرى   ەسااىرنىڭئ -4 ەمىالدىااي ۇالرئاا ېكىن لاا ۇ بىلگىلااى بولمىسااىم
 ېاايىنك. بولغااان ۈچلااۈكك ېلااىن ۈچىكاا ەمھ ياشااىغان ەردەي ۇئىزچىاام شاا ەباشاالىرىغىچ

جىلاد   -102 «ۋېيناامە». ۋېلىنغانقورشاى ەرىپىادىنت ۇالرئا ۆتۈرگەندەباش ك ۇرجانالرج
 ۇنالرھا ۇقشاىمالدا قالاد ەربىيغ»ئىش ناتىرلىنىپ   ۇب ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇرجانالرج»

تارتىاپ  ۇنقوشا يېرقۇئاقسااقىلى باا ۇالرنىاڭئ ېايىنك. ئىادى ۈچلاۈكك ەنىاالي ۇپ بار بول
بويىاادا  ەرياسااىد ۇنتارىااپ ئورناا ۇنقارىشااى قوشاا ەلالنقىلغاناادا  ساا ۇجااۇمھ ەلالنغانساا
 ۇقىرىادىكىي. ېايىلگەند «ۋالدىقورشاى ەممىسىنىھ ېيىنكقىلىپ   ەغلۇپقاتتىق م ۇالرنىئ
شاىمالىدا شاىمالىي  ۆللۈكنىاڭچ ېايىن ك ەتكەندىنتاراپ ك ەرەپكەت ەرھ ۇنالرقىسىم ھ ۆتت

 ۇاللىسااىگەس ەنن) يىلااى -6 ۇڭيااۈەني)يىلااى  -94 ەمىالدىااي ەممااا ئ. قالمىاادى ۇنالرھاا
 ۆللۈكنىااڭيىلااى چ -89 ەمىالدىااي ۈملىاادىنج ۇنالر بولغااان شااىمالىي ھاا ەمئ ېڭىاادىني

 ېڭىاادىني ۇنھاا ۇقئااارت ڭاادنمى 200بولغااان  ەمئ ۇپ بولاا ەغلااۇپم ۇرۇشااتاشااىمالىدىكى ئ
 ۇنالرھاا ۇبولغاان با ەمئ ېڭىاادىني) ا شااىرغا قارىشاى بولغاچقا ەڭرىقاۇتچىققاان ت ەناتكەت
 ۆچئا ۇنىڭاغاائ ۇچرىغاانلىقتىنئ ۇجۇمىغااھ ڭشاىرنى ۋاقتىداسىرتىدىكى  ۇلنىڭقور ەسلىدەئ

 ۋە ەمەلادارئ ۆتاۈرۈپ ك ڭتاوپىال ەپقىلىپ تىكل ەڭرىقۇتت ېڭخۇنىف(. ان ئىدىقالغ ۇپبول
شاىمالىغا  ۆللۈكنىاڭچىقىاپ چ ۇفاڭدىنسا ۆيادۈرۈپ ك ۆتەڭلەرنىئا ۆلتاۈرۈپ ئ ۇقراالرنىپ

 ۇچىقىرىااااپ  قوغلىغااااان بولسااااىم ۇنقوشاااا ۇاللىسااااىس ەنن ەرچەگ. ەتتااااىقايتىااااپ ك
قىلغاان  ۇناساىۋەتم ەنبىال ۇاللىساىس ەننامىدا ن «ۇنالرشىمالىي ھ» ۇالرب. ېتىشەلمىدىي
 ۇلاادىنقور ېڭخااۇف ەڭرىقااۇتشااىمالىي ت. قالاادى ۇپبولاا ۇنالرھاا ۈركااۈمئااانىرقى بىاار ت ەڭئ

 ەۋمىااگەق ەرەپت ڭئااو ۆزىئاا. ۆلاادىب ەسااوم ئىككىااگ ڭ ئااو ەمىنااىق ېاايىن چىققاناادىن ك
 ۇفاڭنىڭساا ەۋمق ەرەپسااوم ت. قىلاادى ۋىچىلىقچااار ېغىاادات ۇشاايېباشااچىلىق قىلىااپ ج

 ەرەپسااوم ت( لااىىي-8 ۇڭيااۈەني)يىلااى -96 ەمىالدىااي. قىلاادى ۋىچىلىقا چااارشااىمالىد
 ۇلىسااىمۇالس ەنن. ەلاادىقايتىااپ ك ۇلىغاااقور ۇفاڭساا ەنەي ەمئاااد ۇرغۇنلىغااانن ەۋمىاادىكىق
 ەرەپسااوم ت ەنبىاال ۇنىڭشاا. قىلاادى ۇبااۇمق ۇالرنىئاا ۈرۈشااتۈرمەي ئىشااالرنى س ۆتكەنئاا
 ۇالرنىاڭئ ۇششااقئ -ئااجىز ۇقئاارت دىنڭائون مى ۋە ەشكەرل ۇقدىن ئارت 4000 ۋمىدىنقو
 ۇشايېج ەۋمىدىكىلەرق ەرەپت ڭئو. بولدى ەمقايتا ئ ۇاللىسىگەس ەنن ەگىشىپئ ەينىدىنك
 ەققىادەھ ۇنالرھا ەناۇبىيج. ەنناامەن ېيىنكاىك». قالدى ەھۋالداناھايتى قىيىن ئ ېغىدىمۇت

 ۈساتىگەئ ئۇنىاڭېلىپ ئاچارچىلىقتاا ق ەۋمىدىكىلەرق ېڭخۇنىڭچاغدا ف ەينىئ ە د «ەقىسس
 ەساتەب -ە ب ۇرالماي ت ەپتىر ۇتپ ەردەھىچقانداق ي ۈپەيلىدىنت ۇجۇمىھ ڭسىيانپىالرنى

 ەرھ ەڭرىقۇتىمااۇت ۇنھاا ەنااۇبىيج ېلىااپك ەنەي. ەلاادىبااولغىلى ك ەمئ ۇلالرغاااقور -ۆتەڭئاا
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 ەلگەنلىكاتىن ك ۇرۇپكىشاىنى قاايت ۇقئارت ڭدىنمى ەچچەن ېلىپ ئ ەسىرئ ەمنىئاد ۇرغۇنن
ئاساتىدا   ەھاۋامھىچقانداق چىقىش يولى قالمىغاان ئ.قالدى ەھۋالداقىيىن ئ ىمۇېخت ېڭخۇف
 ېلىشانىق رىشاىپيا ەۋەتىاپئ ەلچاىئ ېاتىميىلاى ئىككاى ق-105 ۋەيىلى  -104 ەمىالدىي ۇئ
 ۇشبولا ەمئ ۇ بولساىم ەۋەتكەنساالم ئ -موم سوغا ۇنىڭغائ ۇاللىسىس ەنن. قىلدى ەلەپت
 ەلقىناىن ەتمىلال ەرھ ۇرتتىكىيا ەربىايغ ۇئا ۇڭا ش. ەنېيىلگد ەرمىدى ب ۋاپجا ەلىپىگەت

 .بولدى ۇتۇلماقچىقىيىنچىلىقتىن ق ۈچەيتىپ سوقتى قىلىشنى ك -قاقتى
 ۋۇجى ۋە ېگىب ۇقچىقور ۇرتي ەربىييىلىدىن باشالپ غ -76 ەمىالدىي ۇاللىسىس نەن

 ۇنالرنىيىلاى شاىمالىي ھا -91 ەمىالدىي ېيىنك. ۇرغانىدىقالد ەمەلدىنئ ېگىنىب ېرىكچىچ
 ەربىايغ. قىلادى ەساىاقايتىادىن ت ەنەي ۇالرنىئا ېايىن ك ېكىندۈرگەندىنچ ېرىپب ەربەز

. ۈردىبىلااد ەۋەلىااكت ېڭىۋاشااتىني ۇاللىسااىگەس نەن «ەگلىااكب» ەچااچەن 50 ۇرتتىكىياا
 ەنن ەگلىكاالەرقايسااى ب ەرھ ۇرتتىكىياا ەربااىغ( يىلااى – ەنپىااڭي)يىلااى  -106 ەمىالدىااي

تونتىمااي  ەميىاراق ھ ۇرتيا ەرباىغ ۇاللىسىس ەنن. تۈردىۆقارىشى ئىسيان ك ۇاللىسىگەس
 ېسابسااىزھ ۇشااقازۇرغۇت ەۋەتىااپئ ەشااكەرلەرنىل -ەركەردەساا ۇرىاادۇ ت ۆتۈرۈلااۈپك ڭتااوپىال

قاتاارلىق قاتاارلىق  ەگب ۇقچىيىلاى قاور ېيىنكاىقارىغانلىقتىن  ك ەپد[ 33] ېتىدۇچىقى ك
 ۇرتيا ەربىيتونتىتىپ  غ شتۈرۈشنىۆزلەئ ەربوز ي ۇرۇپ قالد ەمەلدىنئ ەنەي ەمەلدارالرنىئ

 ېڭەيتىاپ ھەرك ۈچىنىكا ەساىرپايادىلىنىپ  ت ۇرساەتتىنپ ېڭخاۇف. كارى بولمىادى ەنبىل
يىللىرىادىن باشاالپ  ۇڭيۈەني ۇرتي ەربىيغ ەسلىدەئ. ۇندۇۋالدىبويس بەگلىكلەرنىقايسى 

 ۇللااۇقتىنق ۇلاادارلىرىنىڭق ۇنشااىمالىي ھاا ېاايىن بولغاناادىن ك ەۋەت ۇاللىسااىگەس ەنن
 ۇرمايدىغانتاپشاا ەرسااىلەرنىپاااالز قاتااارلىق ن -كىگىااز ۋەئااوالق  -ئااات ۇالرغااائ ۇتۇلااۇپ ق

 ۇنالردىنھا ەگلىكلەردىانقايساى ب ەرھ ەۋەتىپ ئ ەلچىئ ېڭخۇف ەمدىلىكتەئ. بولغان ئىدى
 ەمادەھ. قىلادى ەلەپت ۇرۇشانىبااجالرنى تاپش ۇرمىغانتاپشا ۇيانقىب ەتكەندىنئايرىلىپ ك

 ۇرۇشاانىتاپش ەئىچىااد ۇددەتماا ەلگىلىااكب ۆسااتۈرۈپ ئ ەلىغااانچقالغااان باااجنى نا ەرزق
 ەزىااي ھاااكىمىيىتىگەركىم ۇاللىسااىس ەنن ۇندىالشاا ەگلىكاالەرب ۇرتتىىياا ەرىاايغ. ۇيرىاادىب

 ۇلادارلىرىنىڭق ۇنشاىمالىي ھا ۇالرئا. ەتتىي ۇپتون ەنلىكىنىناتا ئىك ڭئاسىيلىق قىلىشنى
 ەگب ۇقچىقااور ەزەپلەنسااىمۇ يتى غناھااا ېكىسپاالتاتىسااىدىنئ ۋە ېزىشااىئ ەپقەتسااىزلەرچەش
 ۈزۈلاۈپئاالقىساى ئ ەنھااكىمىيىتى بىال ەركىزىايم ۇاللىساىس ەنن ۇرۇلۇپ قالاد ەمەلادىنئ

 ۆپكاا ېلىااپ ق ۇلۇپقىلىاادىغان يااولى توساا ەلەپت ەميااارد ۇاللىسااىدىنس ەنن اچقااا قالغ
 [.34]قالدى  ۇشايمانداپ

قايسااى  ەرھ تىكىۇرتياا ەربىاايغ ۇلاادارلىرىق ۇنباشااچىلىقىدىى شااىمالىي ھاا فېڭخااۇ
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 ەنن ۋە ۇشاقابول ەساكىرىئ ۆزلىرىنىاڭئ ەنەي ۇالرنىقىلىپال قالماستىن  ئ ۇمق ەتلەرنىمىلل
 -107 ەمىالدىااي. ەجبۇرلىاادىقىلىشااقا م ۇجااۇمئايماقلىرىغااا ھ ېگىردىكااىچ ۇاللىسااىنىڭس

 ەرھ ۇرتتىكىيا ەربىايغ ەنبىال ۇنالرشاىمالىي ھا ىقىداباشاالمچىل ېڭخاۇيىلىدىن باشاالپ  ف
 ەنن. سااالدى ەناادىچىلىكيىاام پاراك ەچااچەئايماقالرغااا ئااون ن ېگىردىكااىچ ەلاالەرئقايسااى 

 ەنبىاال ۇنىااڭب. ەردىب ەربەز ۇرماااقايت ەنبىاال ەشەببۇسااكارلىقت ۇنلىرىمۇقوشاا ۇاللىسااىس
( يىلاى -4 ۈەنچۇي) يىلى -117 ەمىالدىي[. 35] ەسەيمىدىئوتلىرى پ ۇرۇشئ ۇرتتاي ەربىيغ

 ۆپىنچەيلەنكاا ېتىااپ ك ېچىلىااپچ ۋمىقااو ېاايىن كبولغاناادىن  ەغلااۇپسااىيانپىالردىن م
 ەتىيااازدايىلااى ئ-118 ەقالغاچقااا  مىالدىااي ۈلەنچۈكسااىزي ېڭخااۇف. بولاادى ەمسااىيانپىالرغا ئ

 ۇشانىبول ەمئ ېلىاپ ك ۇلىغاقور ۇفاڭس ېرىپب ەنۇپقاباشالپ ج ەشكىرىنىل ۇقئارت ۈزدىني
 ۆتۈرۈشااىدىنك ڭىالئالااداپ تااوپ ۇنالرنىھاا ەنەي ۇنىااڭئ ۇاللىسااىس ەنن. قىلاادى ەلەپت

 ۈشايەني ۆلكىساىدىكىئ ېانەنھاازىرقى ن)ئايمىقىغاا  ۈەنئىچكىردىكاى بىچا ۇنىئ ۇپ قورق
ناام تاارى   ېاگەند «ەڭرىقاۇتشاىمالىي ت»باشالپ  ۇنىڭدىنش[. 36] ۆچۈردىك( ناھىيىسى

 .قالدى ۈزۈلۈپئ ەسەبىمۇن ڭنىەڭرىقۇتشىمالىي ت ەميوقالدى ھ ېتىدىنب
 ەپايادىلىنىپ  مىالدىاي ۇرساىتىدىنيوقالغاان پ ىنىاڭۈچك ېڭخۇنىڭن ۇاللىسىس نەن

 ۇرۇشااقات ۋىرغولاادائى ەنبىاال ەشااكىرىل ۇقئااارت ڭاادىنمى ەننااىب ۇيىلااى دورغاااپ ساا-119
ئااگنى  ۋەئالادى قاوش  ەنبىال ۇنىڭشا. ۈندىادىئ ۇشقابول ەمئ ۇرتنىي ەربىيغ ەۋەتىپ ئ

بويىادا  ۆمباارىك نۇيااب ۇزۇندىنئ ۇنالرنىڭھ يشىمالى ېكىنل. بولدى ەمئ ېلىپنانلىرى ك
 ەربىايغ ېاتىمئىككىنچاى ق ۇاللىسىس ەنن ەزەمئالھ ۋمىنان قو ۇيانقىلغان ق ۋىچىلىقچار

 ەنەي ەيىانلەنگەنت ېڭىادىني ۆتمەيال ئا ۇزۇنئا( يىلاى-107 ەمىالدىاي) ۋېتىپتاشلى ۇرتنىي
ا چاغاد ۇبا. ۇنالشاقانىدىئور ابويىغ ۆمبارىك ېڭىۋاشتىنباشالمچىلىقىدا ي ڭناننى ۇيانبىر ق

 ۇجاۇمھ ەبىارلىكت ەنئارقا قوش ناان بىال ۇالرئ( يىلى -1 ۇڭنىڭيىلى  ي -120 ەمىالدىي)
. قىلادى ۋۇزتاجاا ېشاىغابىرلىشىپ ن ەنئالدى قوش نانى بىل ۆلتۈرۈپ ئ ەننىب ۇقىلىپ س

 ىلىپدورغابى ق ۇرتي ەربىيغ ۇڭنىي ەنب ەقەتپ ېلىپ ئامالسىز ق ۇشقاتوس ۇاللىسىس ەنن
 ەللەرنىاااڭقاتاااارلىق ئ ۈساااەنك ۇڭيااا ەنيىلاااى ب-124 ەىالدىااايم. ۇرغاااۇزدىت ۈكچۈنااادەل
ئىم نانىنى  ۇنالرنىڭقىلىپ  ھ ۇجمقوش ئوردىسىغا ھ ەنباشالپ ئالدى بىل ەشكەرلىرىنىل

 ەنبىال ۇنىڭشا. ۋەتتىقوغلىا( ېخاىت ەڭارىت ڭدىكىھاازىرقى شاىنجا) ەجىلغىسىغىچ ېيىخ
 ەنەي ۇڭيا ەنيىلى ب -125 ەيمىالدى. بولدى ەۋەت ەلىسىگۇالس ەنن ەگلىكىمۇئالدى قوش ب
 ەلچىسااىنىئ ەردىكاىي ۇباا ۇنالرنىاڭشاىمالىي ھ ۋەقىلاادى  ۇجاۇمھ ەگلىكىااگەئارقاا قاوش ب

 ۇنلىرىقوشا ەمقايسى ئ ەرھ ۇڭي ەنب( يىلى-1 ۇڭجىيەني)يىلى -126 ەمىالدىي. ۆلتۈردىئ
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 ھاازىرقى) ەرياساىد ۇۋۇچىاپ گاېنان ق ۇيانقىلغاندا  ق ۇجۇمھ ەۋمغانان ق ۇيانق ەنبىل
 ەنكىشاى ن ۇقئاارت ڭادىنمى 20 ەۋمىادىنق ۇنىاڭئ. ەتتاىبويىغاا ك( ەمە ئ ېنىقئورنى ئ

ئاتلىنىااپ بىاار  ەمگەيااارد ۆزىئاا ەنسااەنش ەڭرىقااۇتشااىمالىي ت. بولاادى ەمئ ۇاللىسااىگەس
 ۇقىلىپ  جىلىجا ۈرۈشباشچىلىق قىلىپ ئارقا قوش نانلىقىغا ي ۇنغاقوش ۇقئاتل ۈمەندىنت

 ۇنلىرىقوشا ەن  ن ەممائ. ەلدىك ېتىپي( ېغىدات ۇغداب ڭدىكىھازىرقى شىنجا) ىسىغاجىلغ
 ۇرتتىكىياا ەربىاايغ ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ ېكىن لاا. ېكىناادىچ ەرگەچااكە ب ەربەقااوغالپ ز
 ەنن ەممىسااىھ ەگلىكنىاڭب 17قاتااارلىق  ۇلېسا ۋەسااكارائوم  ۇدۇن ئاا ۈساەن ئااگنى  ك

 [.37]بولدى  ەمئ ۇاللىسىگەس
 ەرناىي ۇدائىام با ۇنالرشاىمالىي ھا ېقىن يا قااۇرتي ەربىايغ ۋىرغاومئى ۇاللىسىس نەن

 ەنەي ۈچلىرىنىاڭك ۇققالاد ۇنقااراپ  شاىمالىي ھا ەپد ۇبازىسى قىلىاد ۋۇزچىلىقنىڭتاجا
باوز  ەردەي ۇيلاى با -131 ەمىالدىاي ۈچاۈن ئ ېلىشئالدىنى ئ ېلىشىنىڭس ەندىچىلىكپاراك

 ەكللىرىدىكىاديى ۇڭياۈەني ۇددىنا ۈشۈرۈپ چ پەرمدانقىلىشقا  ېرىقچىلىقت ېچىپ ئ ەتي
 -پااك ۈچلىرىنىكا ۇققالاد ۇنالرنىاڭشاىمالىي ھ. قىلادى ەسىابىرنى ت ەشكەردىنل ەمىرئ

ئارقاا  ۇاللىساىنىڭس ەنن( يىلاى -3 ڭجىيايا)يىلى -134 ەمىالدىي ۈچۈن پاكىز تازىالش ئ
جىلغىساىدا  ۋۇمچاا باشالپ ۇنلىرىنىقوش ەگلىكىنىڭئارقا قوش ب ەشكىرىل ەمىرقوشتىكى ئ

قىلىااپ   ۇجااۇمھ ۇشااتۇمتۇتئ ۇنالرغاااشااىمالىي ھ( ېغىاادابوغاادا ت ڭدىكىىنجاھااازىرقى شاا)
 ڭادىنكااال  مى -قاوي ۇقئاارت ۇياقتىنت ڭمى ۈزي ەمئالدى ھ ەسىرئانىسىنى ئ ەڭرىقۇتنىڭت

 ىيشاىمال ەتىياازدا يىلاى ئ ېيىنكىك. ئالدى ەنىيمەتياراق غ-قورام ۇرغۇنن ۋە ۋاھار ۇقئات
 ەگلىكىاگەب ۇشئارقاا قا ەنبىال ەشاكەرل ۇقدىان ئاارت 2000 ەنەناانى ي ۇيانق ۇنالرنىڭھ
 ۇرۇشتائ ۇ بولسىم ەۋەتكەنئ ۇنقوش ەمچىيارد ېنس ېيپ ۋالىيسى ۇنخۇاڭد. قىلدى ۇجۇمھ
 -2 ڭخېيا)يىلى  -137مىالدىي [. 38]بولدى  ەغلۇپئارقا قوش م ۈزدەك. قىاللمىدى ەلبەغ

 ڭدىكىھاازىرقى شاىنجا) ۆلادەچىقىرىاپ بارىك ۇنقوشا ېنسا ېايى پۋالىيس ۇنخۇاڭد( يىلى
يىام  14 ېكىن لا[. 39] ۆلتاۈردىئ ۇنىقىلىپ  ئ ەغلۇپناننى م ۇيانق( ناھىيىسى ۆمبارىك

بىار  ەنەي ۇرتتااي ەربىايغ( يىلاى -151 ەيىلاى  مىالدىاي -1 ۈەنجىياي) ېيىن ك ۆتكەندىنئ
 ەلگەنادە ك ۋىرغولغاائى ەنبىل ۇنئاتلىق قوش ۇقدىن ئارت 3000 ۇپ بول ەيدانان پ ۇيانق
شااىمالىي  ەسااەرلەردەتااارىخى ئ ېاايىن ك ۇنىڭدىنشاا[. 40] ەتتااىك ېكىنىااپنااان چ ۇيااانق
 ەربىايغ. ەنناامەن كېيىنكاى»ەمما ئ. ېلىنمىغانقايتا تىلغان ئ ەندىچىلىكىپاراك ۇنالرنىڭھ
 مىالدىايەيىلاى   -1 ۇڭشىڭي) ېيىنك ۆتكەندىنئىككى يىم ئ ەنەي ە د «ەزكىرىسىت ۇرتي

 ۇنئاساىيلىق قىلىاپ  شاىمالىي ھا ۇاللىساىگەس ەنن ۇى ئالادئارقا قوش نان( يىلى -153
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ئارقاا قاوش ناانى  ۈننىبىجا ۇاللىساىس ەنقاچقاانلىقى  ن( ەمە ئ ېنىقئورنى ئ)زىمىنىغا 
 ەنبىال ۈنبىجا ېلىاپ قايتىاپ ك ېنىادىني ۇنالرنىاڭشىمالىي ھ ۇئالد ەينلىگەندە قىلىپ ت

 ېلىااپ تارتىااپ ك ۇنالرنىھااشااىمالىي  ەنەي ۇنىااڭئ ۇاللىسااىس ەنتاالشااقانلىقى  ن ەنااتت
نااانى  ڭئارقااا قوشاانى ەنەي ۇنىئاا ەنسااىرەپ قااليمىقااان قىلىشااىدىن ئ ۇرتنىياا ەربىاايغ

 ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ ەسااەرلەردىكىتااارىخىي ئ ەلۇماااتم ۇباا. ېلىنغااانقىلغااانلىقى تىلغااان ئ
شاىمالىي . ۇرناتىرىاد ېتىملىاقق ىارئاانىرقى ب ەڭئ ەققىادىىپائالىيىتى ھ ۇرتتىكىي ەربىيغ
 ۇققالاد ۇالرنىاڭئ ېيىن ك ېكىنگەندىنشىمالىدىن چ ۆللۈكنىڭيىلى چ-91 ەمىالدىي نالرۇھ
يىلاى  -126 ەمىالدىي. قىلدى ەتپائالىي ۇقيىلدىن ئارت 60 ۇرتتاي ەربىيغ ەنىالي ۋمىلىرىقو
 ېايىنك ۇ قىلغان بولساىم ەمكىشىنى ئ ۇقئارت ڭدىنمى 20 ۋمىدىننان قو ۇيانق ۇڭي ەنب
 ەچاچەن ەساكىرىئ ەنادىچىلىكتىكىپاراك ېتىمقىق ەرھ ەڭرىقۇتنىڭلىي تشىما ۋەنان  ۇيانق
جىلغىساىدىكى  ۋۇميىلى چا -134 ەمىالدىي. بولدى ۆپك ڭدىنمى ەچچەئون ن ەتتاھ ڭ مى
 ڭادىنكاال  مى -قوي ۇقئارت ۇياقتىنت ڭمى ۈزي ېتىمدىالبىر ق ۇنلىرىنىڭقوش ەنن ۇرۇشتائ

ئاادىمى  ۇالرنىاڭئالغىنىادىن قارىغانادا  ئ نىايمەتەياراق غ-قورام ۇرغۇنن ۋە ۋاق ھارۇئارت
قانداق بولغانلىقى  ۋىتىنىڭئاقى ېيىنكىك ۇنالرنىڭشىمالىي ھ ۇب ېكىنل. بولغان ۆپك ېلىن
 ۇناساىۋىتىقاناداق م ەنبىال ۇنالربارغان شىمالىي ھ ۋروپاغايا ۆچۈپ ك ەربكەغ ۇالرنىڭئ ۋە

 .ئامام يوق ەھازىرچ شكەبارلىقىنى بىلى
 

 ۆچۈشىك ەربكەغ ۇنالرنىڭي ھشىمالى. 7

 
 ۇاللىساااىس ەنن( يىلاااى -3 ۈڭياااۈەني)يىلاااى  -91 ەمىالدىاااي ەڭرىقاااۇتت شاااىمالىي

 ەغلااۇپم( ېغااىھااازىرقى ئالتاااي ت) ېغىاادات ۋېيجىناا ەرىپىاادىنت ۇيكاا ېااڭگ ەركەردىسااىس
 ەربەكەباشااالپ غ( ەمە ئ ېنىااقسااانى ئ) ەملىرىنىبىاار قىسااىم ئاااد ېاايىن قىلىنغاناادىن ك

بىرىنچااى  ۇنىااڭئ. ىنى باشاالىدىەپىرساا ۆچااۈشك ەربااكەغ ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ ېچىااپ ق
 ېيىنكااىك». قىلىاادىغان رايااونى بولاادى ۋىچىلىقچااار ۆچمەنكاا ۇيسااۇنالرنىڭئ ەزنىلااىم
 ەربىاايغ ەن بىاال ۇنالرھاا ەرقتەشاا ۇيسااۇنالرئ» ە د «ەزكىرىسااىت ۇرتياا ەربىاايغ. ەننااامەن

 ەنبىاال ەگلىكلىاارىب ھەرەشاا ەنۇپتاااج ەن بىاال ەرغااانەپ ەربااتەغ ەن بىاال ەشااىمالدا كااانگىي
ئاااورنى ھاااازىرقى ئىلاااى  ۇغراپىيىلىاااكج ۇرنىاااڭئ. ەنگەننااااتىرل ەپد «ەتتەىنېگىااارلچ
 -ەينىك ۇنالرچاغدا شىمالىي ھ ەينىئ. ېلىدۇتوغرا ك ەتىراپىغائ ېقىنىئ ۇقىرىي ەرياسىنىڭد
قالغاانلىقتىن  شاىمالىي  ەشىمالىي قااليمىقانچىلىق ئىچىاد ۆللۈكنىڭچ ېڭىلىپ ي ەينىدىنك
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بىار  ۇاللىساىس ەنن ەتكەنلىكىناىك ەرەپاكەقايساى ت ڭرنىاۇنالھ ڭغانباشالپ ما ەڭرىقۇتت
 ەكبىاارد ەردىكااى ناااتىرىل. ەننااامەن ېيىنكااىك» ۇڭا شاا. قالغااان ەلاامەيبىل ەزگىلگىااچەم
دا  «ەرجىمھاااالىت ەننىڭشاااىي ۇد» ۋە «ەقىسسااا ەققىااادەھ ۇنالرھااا ەناااۇبىيج». ەمە ئ

 ەپد« بولمىادى ىبىلگىلا ەتكەنلىكىناىك ېچىپا ققاياقق ەڭرىقۇتنىڭشىمالىي ت»ئونشاشال 
 ۇيكاا ېااڭف ەڭرىقااۇتشااىمالىي ت»دا بولسااا  «ەرجىمھااالىت ەننىااڭئ ۈەنياا». ەنگەنناااتىرل

 ۆللۈكنىاڭچ. ەتتىك ۆچۈپك ېرىگەي ۇيسۇنالرنىڭئ ېيىن قىلىنغاندىن ك ەغلۇپم ەرىپىدىنت
« بىلگىلاى بولمىادى قارام بولغاانلىقىنى ەكىمگ ۋمىالرنىڭقالغان قو ېلىپ شىمالىي بوش ق

 ۇدىماا «ۇھاااكىمەم» ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا ەنااۇبىيج» ەنەي. لەنگەنناااتىر ەپد
 ېاارىگەي ۇيسااۇنالرنىڭئ ۇرۇپ يىغىشاات ېاادىرلىرىنىچ ۈشااۈپ چ ەندىشااىگەئ ەڭرىقااۇتت»
 ۇالرنىاااڭقىلغانااادا  ئ ۆكاااۈمئاساسااالىنىپ ھ ەھۋالالرغاااائ ۇقاااارقىي. ېااايىلگەند «ەتتاااىك
شاااىمالىي . ېلىااادۇك ئۇيغاااۇن ەمەلىااايەتكەئ ەتكەنلىكاااىك چاااۈپۆك ېنىغااااي ۇيساااۇنالرنىڭئ
 -ەرساتد ەبەرز ېايىن ك ۇرغانادىنت ەزگىامرايونىادا بىار م ۇيسۇنالرئ ۋمىقو ەڭرىقۇتنىڭت

 ۇششااقلىرىئ -ئااجىز. بادى ۆچۈپك ەكانگىيىگ ەنىشىمالغا  ي ەربىغ ۋاملىقدا ۋۇللىرىقارا
 ۋەقتاى ۋا ۆچكەنكا ەرباكەغ ۋاملىاقدا ڭۇالرنىئ. قالدى ېلىپق ېرىدەي ۇيسۇنالرنىڭئ ەنىالي
 -554 ەمىالدىاي ەتىجىساىن ۆچۈشانىڭك ەربكەغ ېكىنل ۇ بولمىسىم ېنىقئ ەۋەبىس ۆچۈشك

چىققااان  ۈتااۈپپ ۇپكىتاااپ بولاا( يىلااى -5 ەنباااۋشااىمالىي چىاان پادىشاااھلىقى ي)يىلااى 
 تۇريا ەربىيغ»جىلد  -102 ڭكىتابنى ەزكۈرم. ەنگەنناتىرل ۇنچەم -ەئانچ ەد «ۋېينامە»
 930 ڭمىاا 10شااىمالىدا  ئااارىلىقى  ەربااىغ ۇيسااۇنالرنىڭى ئېلااياپبااان ئ» ەد «ەزكىرىسااىت

شاىمالىي  ۇپ بولا ۋمىلىرىادىنقو ەڭرىقاۇتشاىمالىي ت ەجدادىئ ۇالرنىڭئ. ېلىدۇچاقىرىم ك
 ەرىپىااادىنت ەنشاااىي ۇد ۇنىئااااتلىقالر ساااانغ -ۋاھاااار ۇاللىساااىنىڭس ەنن ەڭرىقاااۇتت

. ەتااكەنك ۆچااۈپك ەكااانگىيگ ەربتىكااىغ ۆتااۈپ ئ ېغىاادىنت ۋېيجىناا ۋېتىلگەناادە قوغلى
 ەچاچەن ېارىي. قالغاان ېلىاپشاىمالىدا ق ۈسەننىڭك ۇششاقلىرىئ -قالغان ئاجىز ېتەلمەيك

 ۇنىئاا ڭجۈلۇقالرلىيااا. ۇئاشااىد ڭاادىنمى 200ئاھالىسااى  ۇپ بولاا ېلىاادىغانچاااقىرىم ك ڭمىاا
 .ەنگەنناتىرل ەپد «ېيىشىدۇد‹ نان ەڭرىقۇتت›

 ەۋرىدىكىد ۇاللىلەرشىمالىي س -ەنۇبىيج ۇكى ش ېگىشلىكىت قاېنىقلىۋېلىشئ ەردەي بۇ
 ۇپ بول ېلىدىغانئورنىغا توغرا ك ېلىنىڭئ ۇيسۇنئ ەۋرىدىكىد ەنئورنى ن ېلىنىڭياپبان ئ

 ۇاللىلەرشااىمالى ساا -ەنااۇبىيج ۇيسااۇنالرئ. ەمە شااىمالىدا ئ ەربىاايغ ۇيسااۇنئ ەرگىزمااۇھ
تاشاالپ  ېرىناىي ەسالىدىكىئ ۇچراپ ئا ۋۇزىغااتاجا جۇنالرنىاڭتونتىماساتىن جور ەۋرىدەد

ئىگىلىاپ  ېرىناىي ۇالرنىاڭئ ۇنالرھا ېايىن ك ەتكەنادىنك ۆچۈپك ەربكەغ ېشىپپامىردىن ئ
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 ېلااى ئ ۇيسااۇنئ»: ەد «ەزكىرىسااىت ۇرتياا ەربىاايغ. ۋېينااامە». ۇرغااانق ېلىنااىياپبااان ئ
 ڭىام 10ئاارىلىقى  ۇپ شىمالىدا بول ەربىيغ ۈسەننىڭك ەھىرى قىزىم قورغان ش ەنتىپايت
 ەربااكەغ ېشااىپپااامىرنى ئ ېسااىۋالغانلىقتىن ب ۇرجااانالرج ۆلىرىنااىد. ېلىاادۇچاااقىرىم ك 800

 .ەنگەنناتىرل ەپد «ەتكەنك ۆچۈپك
 ېلاىشاىمالى ھاازىرقى ئ ەربىايغ ۇنىاڭئ ۇپ بولا ۇچاك ڭدىكىھازىرقى شىنجا كۈسەن

 تەڭرىقاۇبايانادىكى شاىمالىي ت ۇقاارقىي ۇڭا شا. ۆرساىتىدۇك ېقىنىناىبااش ئ ەرياسىنىڭد
 -قالغان ئااجىز ېتەلمەيك. ەتتىك ۆچۈپك ەكانگىيىسىگ ەربتىكىغ» ۆتۈپئ ېغىدىنت ۋېيجن
قالغااانالر  ېااتەلمەيك ېگەناادىكىد« ىااپ قالاادىېلشااىمالىدا ق ۈسااەننىڭك ۇششاااقلىرىئ
 ۇرتياا ەربىاايغ. ۋېينااامە». ۆرسااىتىدۇقالغاانالرنى ك ېلىااپق ېرىاادەي ۇيسااۇنالرئ ەمىلىيەتاتەئ
تاغادىن  ۇبا. ياناار تااغ باار ېگىرسىداچ ەلنىڭئ ۇب»يانىدىكى با ېلىياپيان ئ «ەزكىرىسىت
 ېلىنىاڭئ كۈساەن»بايانىادىكى  ېلاىئ ۈساەنك ەنباياان بىال ېاگەند «ۇچىقىاد ۇڭگۇرتگ
 ەئىچاد ەرئاغىرىپ قالغان كىشل.... ۇرىدۇتاغدا ماگمىالر قايناپ ت ڭشىمالىدىكى چو ەربىيغ

 ەمەلىيەتاتەئ« تااغ ڭچاو» ۋە« انار تاغي» ۇبايانالرغا ئاساسالنغاندا  ب ېگەند «ۇساقىيىد
 ۇاللىلەرشاىمالىي سا – ەناۇبىيج ۇڭا شا. ۆرسىتىدۇك ېغىنىت ەڭرىت ڭدىكىھازىرقى شىنجا

 ۇاللىسااىس ەنن ەمەلىيەتااتەئ ېلااىشااىمالىدىكى ياپبااان ئ ەربىاايغ ۈسااەننىڭك دەۋرىاادىكى
 [.41] ېرىدۇري ۇيسۇنالرئ ەۋرىدىكىد

ھاازىرقى  ەكاانگىي. بولادى ەكاانگىي ەنزىلىئىككىنچى م ۋمىنىڭقو ەڭرىقۇتت شىمالىي
 ەرغااانەپ. ەرتااارىخىي ناااتىرىل» ەنۇبىاادا ج ەرقىيئاسااىيادىكى قازاقىسااتان شاا ۇرائوتتاا

چااااقىرىم  ڭشاااىمالىدىن ئىككاااى مىااا -ەربىااايغ ەرغاااانىنىپ ەكاااانگىي»:ەد «ەزكىرىساااىت
 ۇپ ئويمانلىقىااادا بولااا ەرغاااانەپ ازىرقىھااا ەرغاااانەپ. ەنگەننااااتىرل ەپد« يىراقلىقتاااا

 ەربىاايغ ەرغانىنىااڭپ ەكااانگىي. ەرىپىاادەت ەرقىيشاا ېقىنىنىااڭئ ۇقىرىياا ەرياسااىنىڭىردس
 ۇنىااڭئ ۋە ېقىنااىئ ۆۋەنتاا ەرياسااىنىڭسااىر د ۇھالاادا ئاا ۇئاا. ەنشااىمالىدا بولغااان ئىااك

 ېنچاا» ۋە «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەننااامەن». ۇشااىمالىدىكى رايااونالر بولغااان بولىااد
ھازىرقى تااال  ) ەھىرىچىجى ش ېگىرسىچ رقىيەش ەنىڭدا  كانگىي «ەرجىمھالىت تاڭنىڭ

 ۇنغااااائور ۇغراپىيىلىااااكھااااازىرقى ج. ەنگەنناااااتىرل ەنلىكااااىئىك ەتراپااااىئ( ەرياسااااىد
 ېكىنگەنادىنشاىمالىدىن چ ۆللۈكنىاڭيىلى چ -91 ەمىالدىي ەرياسىئاساسالنغاندا  تاال  د

 ەربكەغ دىكىەريانىيىم ج 200بولغان  ەينىگىچەك -دىئال ڭيىلىنى -290 ەتارتىپ مىالدىي
ناھااايتى ئاااددىي  ەسااەرلىرىدەتااارىخىي ئ ەللەرنىااڭئ ەتچ ۋە ۇڭگااوج ەھااۋالىئ ۆچااۈشك

 -ئالادى ڭيىلىنىا -290 ەمىالدىاي. ئااق قالغاان ەرىجىادەد ۇئەييەنم ەتتاھ. ەنگەنناتىرل
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 ەناتىرلىنىشاك الىيىتىپائا ۇنالرنىاڭھ ەساەرلىرىدەتاارىخىي ئ ەربنىاڭباشالپ  غ ەينىدىنك
: ۇشاتۇرۇپتون ۇمالشاتۇرۇپئوم ېكگاوۋرىنم. م . ۋئاالىمى  ېركااوغرىادا ئامت ۇبا. باشالنغان

 ەيىلغىاچ -370يىلادىن  -170 ەمىالدىاي ەناىي ە ئىچىاد ڭمىا 200 ېيىنكاىك ۇنىڭدىنش»
 ەيمىاز بىلم ېچانىمەتوغرىسادا بىاز ھ ەھاۋالىئ ۇنالرنىاڭشاىمالىي ھ ۇبولغان ئارلىقتىكى  ب

 ەنەئالاادىراش بولغااانلىقى  ي ەننىاازا بىاال ئىچكااى ۇڭگااوئارىلىقتااا ج ۇباا. ۇبولىااد ەكسااېد
 ۈركىساتاندىكىيىاراق ت ۈچۈن ئ ەلگەنلىكىك ۈچد ەھدىتىگەت ۋۇزچىلىقتاجا ڭسىيانپىالرنى

 ۇڭگوغااج ۇنالرماۇھ. قالادى ۈزۈلاۈپئ ۈتاۈنلەيپ ۇناساىۋىتىبولغاان باارلىق م ەنبىل ۇنالرھ
 ۋەئااالنالر  ەرباتەغ ەىلالب ەنبىال ۇنىڭشا. قالادى ۇپبول لمايدىغانقىال ۋۇزقايتا قايتا تاجا

يااكى التىان  ۇنااني ەيلاىم ۇرغاچقاا ت ۇپئارلىقىنى توسا ڭرىم ئىمپىريىسىنى ەنگوتالر بىل
 ەقەتپ ۇالرئاا. يازالمىاادى ېچاانىمەھ ۇقپائااالىيىتى توغرلاا ۇنالرنىااڭھ ۇن ئاااپتورلىرى بولساا

 نىداۇقوشا) يىلاى -290ەمىالدىاي ەنمىانەن  تTigranes) ېسانىڭپادىشاھى تگران ەرمەنىيەئ
باارلىقىنى  ۇنىنىڭمۇقوشا ۇنھا ۆلەكبىار با ەنەقالماساتىن  ي ۇپالبولا ۇنىئاالن يالالنما قوش

 -356 ەمىالدىاي ەنمىانەنت) ېىايىنك ەساىردىنئ ېارىمي ەنەباشاقا  ي ۇنىڭادىنئ. ېزىشقاني
 ۇچرىغااانلىقىمىغااا ئۇجۇھ ڭالرنىاا Chionitesېگىرسااىنىڭشااىمالىي چ ېرسااىيەنىڭپ( يىلااى

 [.42] ېگەند «ۇمكىنم ۇشىبول ۇنالرھ ۇئاش ەلكىمر بال Chinoites. ەلۇمم
 ۇرتومىدىكى شااپ -1« تارىخى ېرسىيەپ» ڭسىكىسنى ۇڭميەنمۇج ېنئالىمى س ئېلىمىز

 ڭنىاا( Shapur) ۇرشاااپ»: ېلىااپئ ەقىاامئىشاالىرى توغرىسااىدىكى بايانىاادىن ن ڭنانىنىاا
 ەقااتەھ ۇباا. نۋامالشااقادا ەيىلىغىااچ -357يىلىاادىن  -350 ەمىالدىااي ۇرۇشئاا ەرىقىدىكىشاا

 ۇچىالرقىلغاا ۋۇزتاجااا ە بىلىشااىمىزچ ڭبىزنىاا. بااار ەرناااتىرل ېنىااقئ ەسااەرلەردەرتااارىخي ئ
Chinoites ۇلغانتون ۇنياغاد ۇرۇنالرب ۇالرب ۇپ الر بول Huns [.43] ېگەند «ۇرالرد 

 ەغلاۇپبويىادا ئااالنالرنى م ەرياسىدون د ۇنالرھ ۇرلىرىدا ئوتت ەسىرنىڭئ-4 مىالدىيە
دىققىتىناى  ڭتارىخچىلىرىنىا ەرتغ ۇالرئا ەنبىال ۇنىڭشا. ساالدى ەرزىاگەل ربنىەقىلىپ  غ
 ەسااەرلىرىدەتااارى  ئ ەتلىرىپائااالىي ەربتىكااىغ ۇنالرنىااڭباشااالپ  ھ ۇنىڭدىنشاا. قوزغىاادى

 .باشلىدى ۆرۈلۈشكەك
 ۇالرنىاڭئ. ۆزگەرتكەنناامىنى ئا ېايىنك ۇپ ئاتالغان بول ەپئائورسى د ۇرۇنب ئاالنالر

: ۇنىڭادائ ۇپ بولا ۆرۈلادىغانك «ەرزكىرىسىت ەرغانەپ. ەررىخىي ناتىرىلتا» ەسلەپنامى د
 ەم ئ ۆچمەنكا ېلىدىغانچاقىرىم ك ڭشىمالىغا ئىككى مى ەربىيغ ڭئائورسى كانگىيىسىنى»
باار   ەساكىرىئ ەچچەمىاڭن ۈزيا. ۇئونشاايد ەنبىال انگىيلىكلەركا ەنئادىتى ئاساس-ۆرپئ
 .ەنگەنناتىرىل ەپد «ۇدىيىلىد ېڭىزلىي دشىما ۇئ ۇتىشىدۇ ت ېڭىزغابىپايان د ېرىي
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 ۋەئوغانالر  ساىيانپىالر . ەزكىرىسىپادىشاھلىقى ت ۋېي. ەزكىرىسىپادىشاھلىق ت ئۈچ»
دىان « تاارىخى ڭپادىشاھنى ۋېي» ۇج ېيپ ۇدىم «ەقىسس ەققىدەھ ەۋملەريات ق ەرقتىكىش
 ۇپ بولا ېلاىرساى ئئائو ەنەي... باار  ەكانگىي ۋە ۇيسۇنشىمالدا ئ ەربىيغ»: ېلىپئ ەقىمن

 ەربااتەغ. ۇئونشاايد ەنبىاال ەرئااادىتى كاانگىيىلىكل-ۆرپئا. ىلىاادۇئات ەپماۇد ۆلىتااىئااالن د
 ەنبىاال ەكااانگىي ەنۇپتاااج ەرقىيشاا ەن بىاال( رىاام ئىمپىريىسااى ەربىاايغ ەنااىي)داكچىاان 

 ۆچمەنقوغلىشااىپ كاا ۇئااوت  ساا ەلقااىن ۇپ بولاا ۆپكاا ۇلغااۇنب ەلاادەئ ۇباا. ېگىرلىنىاادۇچ
 ۇرۇنباا ۇشااىدۇ تۇت ېڭىزغااابىپايااان د ېاارىي. ەچۈرىاادۇك رمااۇشۇت ەنبىاال ۋىچىلىقچااار

 .ەنگەنناتىرل ەپد «ۇقارىمايد ېچكىمگەقارىغان  ھازىر ھ ەگەكانگىي
 ەروساىي ەناۇبىيھاازىرقى ج ڭئورنىنىا ۇغراپىيىلىاكج ۆلىتىنىڭئاالن د يۇقارقىالردىن

بىپاياان »ىش ئاتاالم ېلىادىغانلىقىنى تاوغرا ك ەرقىگەشا ەرياساىنىڭيايالقلىرىدىكى دون د
. ۇبولىاد ۋالغىلىبىلىا ەنلىكىناىئىك ېڭىازد ۋئاازو ۇلادىغانقوي ەرياساىدون د نىاڭ«ېڭىزد
 ۋەئاارلىقى  ەرياساىد ۋولگاا ەرقىدىنشا ەرياساىنىڭدون د ۇمەنقارىغانادا  ئوما ۇنىڭدىنب
 .بولغان ېمىنىز ڭبولغان جايالر ئاالنالرنى ېغىغىچەت ۋكازكا ەنۇپتاج

 ېللىنۇ مارسا ۇ ئاممىئاان ۇنا تارىخشا ەۋرىلىرىدىكىد ئانىرقى ڭئىمپىريىسىنى رىم
(Amminanus Marccllinus)تاارى » ەشاھۇرم ۆزىنىاڭئ(يىلاالر -390~  350 ە  مىالدىي »

 ەننااتىرلىگ ۇرۇنب ەڭپائالىيىتىنى ئ ۇنالرنىڭتارىخچىلىرى ھ ۋروپايا ۇب) ەسىرىدەناملىق ئ
 ەرياساىتاننااي د»: ۇئا ۇپ بولا ۇرغانقالد ەلۇماتالرنىم تەپىلىي ېخىمۇت ەقتەھ ۇب( ەسەرئ
 ەرياساىنىڭئااالنالر شىساىت د. ۇرىادۇئايرىاپ ت ۋروپاانىيا ەنئاساىيا بىال( ەرياسىدون د)
 ۆللۈكىادەچ[ 44]ئائورسى  ەربىيغ ەتكەنك ەكسىزبىپايان  چ ەرىقىدىكىش( ەرياسىدون د)

. ئاتالغاان ەننام بىل ۇئاالنالر ئاش ۈچۈن ئ لىقىبولغان ېغىئاالن ت ەردەي ۇئ. ۇراقالشقانئولت
 ۇالرماۇئ ېايىن ك ۋالغاندىنقوشا ۇالرنىئا..... ۇندۇرۇپبويسا ەۋملەرناىق ۇرغۇنلىغانن ۇالرئ

 ەڭك ېارىئاھالىسى زىار  ي ۇپ بول ۇلغانسوز ەرققەش ېغىئاالن ت.... .ئاتالغان ەپئاالن د
 ۇنچەىقى شائاارل ۇالرنىاڭئ. ۇراقالشقانئولت ۆلۈنۈپب ەئاسىياغىچ ەنىي ۈملىدىنج ەللەرگە ئ

 ەنىاالي ېايىنك ۇ قىلسىم ۋىچىلىقچار ۆچمەنرايونالردا ك ەڭك ېلىپك ەنەي ۇ يىراق بولسىم
 [.45] ېگەند« ئاتالغان ەپئاالن د ەممىسىالھ ېلىپ ك ەئورتاق بىر نام ئاستىدا بىرلىكك

 ەد «ەزكىرىساىت ۇرتيا ەربىايغ. ۋېيناامە» ەققىادەئااالنالرنى ياوقىتىش ھ ھۇنالرنىڭ
 ەنئائورساى بىال ۇنىڭغاائ ېكىنلا ۇ بولساىم( ۇھىمناھايتى م ۇالرب ېكىنل) ەررىلئازراق ناتى

 ۇرۇنبا ۇپ بولا ەربىادەغ ڭساوغدىيانا  پامىرنىا»: ۇنىڭادائ. ۇرۋېتىلگەنسوغىيانا ئارالشات
 ەنىاڭكانگىيى ۇپ بويىادا بولا ېڭىزنىاڭد ڭچاو. ئاتالغاان ەپماۇد ۇنناشئ ەنىئائورسى  ي
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 ۇرۇنباا ۇنالرھاا. ېلىاادۇچاقىرىااپ ك 600 ڭمىاا 10قى ئااارلى ەرىپىاادە شااىمالىي ت ەربىاايغ
 -ساودا ەرلەرساودىگ ەلادىكىئ ۇبا. ەللىۋالغاانئىگ ېرىناىي ۆلتاۈرۈپپادىشاھىنى ئ ۇالرنىڭئ
( يىلاالر -465 -452 ەن  مىالدىيۈتوغبات ج ڭدىچى ۋېن) ۋزۇڭگا. ناھايتى ماھىر ېتىققاس
 ۋەقىلادى  ەلەپا قىلىشنى تسود ەۋەتىپئ ەلچىسوغدىيانا پادىشاھى ئ ەسلىپىدەد ەۋرنىڭد
 .ېيىلگەند« قىلدى ۇبۇمق ەرماننىپ

 ەد «ەزكىرىسااىت ۇرتياا ەربىاايغ. ەننااامەن» ەمە  ئائورسااى ئ ەرگىزمااۇھ سااوغدانىيا
. ېزىلغااني ېنىاقناھاايتى ئ ەپد ۆلەتئاايرىم ئىككاى د-ئائورساى ئاايرىم ەنسوغدانىيا بىل

« تارىخى ۇاللىلەرشىمالىي س») نۇرۋېتىلگەئارىالشت ۆلەتئىككى د ۇب ەد «ۋېينامە» ېكىنل
بولغاان ئاارىلىقى ناھاايتى  ەنبىال ۆلىتىئاالن د ۇپ ىدا بولۋادىس ەرياسىد ەرەپشانز ۇدىم

 ەپئاالىمالر ئىانچىكىل ەزىب[. 46] ەمە ئ ەمبىار ئ ەنبىال ۇنىاڭئ ەرگىماۇھ ۇپ يىراق بول
 ۆكااۈمتااا ھنا ەپسااوغدىياناغا بارغااان  د ۆچۈشااتەك ەربااكەغ ۇنالرھاا ۆرمەيال كاا ەكشااۈرۈپت

 [.47]چىقىرىشقان 
 ېنىااقئ ەريااانىج ۋە ۋاقتااى ەپسااىلىيت ۇرۇشااىنىڭئاااالنالرنى يااوقىتىش ئ ھۇنالرنىااڭ

يىلاااى -374يىلاااى باشااالىنىپ -350 ەمىالدىاااي ۇرۇشئااا ۇبااا ۇئاااالىملىرىم ەرتغ. ەمە ئ
 ەرياسااىسااون د ېااتىمق ۇنجىتاا ۇنالرھاا ېتىمااداق ۇباا. قىلىشااقان ەرەزپ ەپئانىرالشااقان  د

 ەقتىماۇھ ۇبا ۇ ئاممىئاان. قىلىشاقا باشالىغان ۋۇزتاجاا ۋروپاغاايا ۇلاۇپ ب اەيادساھىلىدا پ
 ەپسااەندەد ېرىنااىي ڭئاالنالرنىاا.......ۇنالرھاا»: ۇئاا ۇپ بولاا ۇرغانقالااد ەناااتىر ەقىسااقىچ
 ەنقالغان ئاالنالر بىال ېلىپق ېيىن قىرغىنچىلىق قىلغاندىن ك ۆلەمدەك ەڭك ۇنالرھ. قىلدى

 ۇنالرھا. ەجبۇرلىادىم ىشىشاقاقاتن ۇنىغاقوشا ۆزىنىاڭئ رنىۇالئ ۈزۈپ ت ەھدىئىتتىپاقلىق ئ
 .ېگەند[ 48] «ەتتىك ۆسۈپئ ېخىمۇت ەيۋىسىھ ېيىن ك ەشكەندىنبىرل ەنئاالنالر بىل
 ۇالرغاائ ۇنۇپ بويس ۇنالرغائاالنالر ھ ۇرغۇنلىغانن ېيىن يوقىتىلغاندىن ك ۆلىتىد ئاالن

 ۋكاازكا – ەنۇپقااقىسامى بولساا جبىار  ېكىنلا ۇ قىلغان بولساىم ۈرۈشي ەربكەغ ەگىشىپئ
 ڭگوتالرنىا ەرقىيشا ۈرۈپ يا ەرباكەبىار قىساىمى بولساا غ ەنەي. ەتتاىك ېچىاپتاغلىرىغا ق

ھاازىرقى )كىاردى  ېىتورىيىسىگەت ەرنىڭگوتل ەرقىش ۆتۈپ ئ ۆسۈپلىنىيىسىدىن ب ۇداپىئەم
 ۆتمەيئ ۇنۇزئ(. ئارلىقىدىكى رايونالر ەرياسىنىڭد ېنستىرد ەنبىل ەربىغ ەرياسىنىڭدون د

 ەرقىيىلاى شا-374 ەمىالدىاي ۆتاۈپ ئ ەرياساىدىندون د ەپئالغاا ئىگىارل ۋاملىاقدا ۇنالرھ
تاقابىام  ۋۇزىغااتاجا ۇنالرنىاڭرقىي گوتالر ھەش. قىىپ كرىدى ۇجۇمزىمىنىغا ھ ڭگوتالرنى

 ېرىتورىيىسااىگەت ڭگوتالرنىاا ەربااىغ ەربىاادىكىغ ەرياسااىنىڭد ېنسااىتىرد ۇرالمىغااانلىقتىن ت
بىار قىساىملىرى  ېايىن بولغانادىن ك ەغلاۇپم ۇگوتالرم ەربىيغ. بولدى ەجبۇرم ېكىنىشكەچ
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بىاار قىسااىمى دوناااي  ەنەي. شااىمالىدىكى ئورمانلىققااا قاااچى ەرياسااىنىڭدوناااي د ەنۇپقاااج
 ۇنالرقىلىاپ  ھا ۇنداقش. كىردى ېرىتورىيىسىگەت ڭرىم ئىمپىريىسىنى ۆتۈپ ئ ەرياسىدىند
 ۇنىڭشا ۋەرولىناى ئوينىادى  ۈرۈشئىلگىرى س ۈشىنىۆچك ڭچو ەتلەرنىڭمىلل ۋروپادىكىيا

 .باشلىدى ۇقەددىمىسىنىم ڭقىلىشنى ۋۇزتاجا ۋروپاغايا ەبىلل ەنبىل
 

 ۆزگىرىشئىجتىمائىي ئ ۇنالردىكىھ ەنۇبىيج.9

 
 ۆكۈمىتىنىااڭھ ەركىزىاايم ۇاللىسااىس ەنن ېاايىنبولغاناادىن ك ەمئ ۇنالرھاا جەنااۇبىي

يىلاى -88 ەمىالدىاي ۇنادۇقت ەڭرىقاۇتت ەناۇبىيج ەقاتەھ ۇب. ېرىشتىئىلتىپاتىغا ئ ەئاالھىد
 ەمئ ۇاللىساىگەس ەنن ەجادادلىرىمئ» ېتىادە يازغاان ن ېدىغاپادىشاھ ن( يىلى-2ڭخېجا)

 ەنن. ەلاادىك ۇپبولاا ۋەرابسااىز ئىلتىپاتىغااا سااازاېسھ-ەددىھ ڭناننىاا ېاارىبولغاناادىن ب
 ەنم. قىلادى ۋامايىام د 40ھام  ۇتاپتى  ب ەمىنئ ۇلالرقور-ېگراچ ەھىمايىسىد ۇشۇنىنىڭق
 ۈزيىلاى يا ەرئوردىسىغا تايىنىپ ياشىدىم  ھ ەنن ۆستۈم ئ ۇغۇلۇپت ېرىدەي ۇاللسىس ەنن

يانشاىلىقىغا  ۇبولغاان بولسااقم ەمبىز نااتىرج ۇردۇم ت ېرىشىپيارماقالپ ئىنئامغا ئ ۇنمىلي
ن يازغاا ەپد« بولماقتىمىز ەتنىجال ۈچۈنئ ېرىشەلمىگىنىمىزئ ۇرسىتىگەپ ۇرۇشقايت ۋاپجا

قىلىاااش  ۈرۈشجاااازا يااا ۇنالرغااااشاااىمالىي ھ ۇاللساااىنىڭس ەنن ۇئااا ۇڭاشااا[. 49]ئىااادى 
 ۆتكەپياا ەسااكەرلەرنىئ ېڭااىي-ئاكتىااپ قااولالپ  قااوم ئاسااتىدىكى كونااا ۇرۇشاالىرىنىئ

. ۆرسااەتتىتىرىشااچانلىق ك ەبااارىچ ۈچىنىااڭك ۈرۈپ ناالياادىغانلىقىنى بىلااد ىئىشلىتىشاان
 ەناۇبىج ەممىساىگەھ ۇرۇشانىڭئ ڭچو ىملىقېتق ەچچەيىلالردىكى بىر ن-91~  89 ەمىالدىي

. قاتناشاتى ەنباشاالپ ئااكتىپلىق بىال ەۋمىناىقايساى ناانلىرى ق ەرھ ۇنىڭئ ۋە ەڭرىقۇتت
 ۆپكا ۇرۇشالىرىغىمۇقارشاى ئ ۋۇزىغاتاجا ڭلىرىنىۇلدارسىيانپى ق ۇاللسىىنىڭس ەنن ېيىنك
يىلاى -177 ەدىايمىال ەڭرىقۇتت ەنۇبىج ەسىلەن م. ۆلىدىت ەدەمب ېغىرئ ۋەچىقاردى  ۈچك
 ۇنكىشلىكتىن قوشا ڭقايسى ئون مى ەرھ ەنمىن بىل ڭزا ۆكەرن ەمىرئ( يىلى-6 ڭپىڭجيا)

 ۇپبولا ەغلاۇپم ەڭادەقىلغانادا  ج ۇرۇشقارشى ئا ۇيغاتانشىخ ەھبىرىباشالپ سىيانپىالر ر
شاىمالىي  ۇاللىساىنىڭس ەنن[ 50]چىقىم تاارتتى ەككىزىس– ەتتەئوندىن ي ەسكەرلىرىنىڭئ
 ۇرۇشاى قارشاى ت ۋۇزىغااتاجا ۇلادارلىرىنىڭساىيانپى ق ۋەقىلىشاىى  ۈرۈشازا ياجا ۇنالرغاھ
 ۇباا ۇنالرھاا ەنااۇبىيج ۇڭائىاادى  شاا ەركەتھ ەققااانىھ ۇيغااۇنئ ەنااپەئەتىگەم ەلقنىااڭن
 ەتمىلاال ەرھ ۋە ەلتۈرۈشااكەك ەبىاارلىكك ۋەتەننااى ېرىشااىمۇ ب ەمقااولالپ يااارد ۇرۇشااالرنىئ
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 ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەرقىشاا. لىق ئىاادىقوشااقان ۆھپەتاا ەنااپەئەتىگەئورتاااق م ەلقىنىااڭن
ئاساىيلىق  ەبىلىالەرق ەزىب ېاتىمق ەچچەبىارن ەريانادا يىام ج ۈزيا ەنمىانەنئانىرىدىكى ت
 ەھەتتىنئاساسى ج ۇناسىۋىتىم سۇاللىسىنىڭ ەنن ەنبىل ۇنالرھ ەنۇبىج ۇ قىلغان بولسىم
 دارلىرىنىڭەمەلائاايرىم ئ ۇاللىساىنىڭس ەنن ڭالرنىتاوپىال ەزىب ۇكى ھاالب. يانشى بولدى

 ەنگاۇاڭي)يىلىادىكى -124 ەمىالدىاي ەساىلەنم. چىقارغانىادى ەلتۈرۈپناتا قىلمىشىلىرى ك
 ۆتكااۈچىيدىن ئۋشااۈليا ەمد ڭتااوپىال ېتىملىااقباشااچىلىقىدىكى بىاار ق ۇزئاساا( يىلااى -3

 ۈزيا ۈپەيلىادىنقىلىاش ت ۇجاۇمھ ۇنالرغاابولغاان ھ ەمئ ېڭىادىني ۈينىاڭك ېڭگ ۇنىسانغ
 [.51]ئىدى ەرگەنب

 ەپچىقىرىشااانىڭئىجتىماااائىي ئىشل ۇنالرنىاااڭھ ەناااۇبىج ۋەزىااايەن ۇقىممااا ب تىااان
 ەنادىنكىرگ ۇلدىنقور ۇنالرھ ەنۇبىج ەبىلل ەنبىل ۇنىڭش. پايدىلىق بولدى ەرەققىياتىغات

ئاارىالش  ەنبىال ەنازۇالرقايسى ئايماقالرغا تارقااق جايلىشاىپ  ن ەرھ ېگرىدىكىباشالپ چ
 ڭمىا ەشب»دىكاى  «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ ۋەىالر د يشىمالى. ەجىننام». ۇراقالشتىئولت

ئااارىالش  ەنبىاال ەناازۇالرقايسااى ئايماااقالردا ن ەرھ ڭدىكىسااوفا ۇنھاا ۆپكاا ۈتۈناادىنت
 ۇنالرغااھ ەنۇبىادىكىج ەۋرىادىكىد ۇاللسىىس ەنن ەرقىش ەمبايان د ېگەند «ۇراتتىئولت

 ەشب ۈتاۈننىىار تر بەھ ۇپ بولا ەنىادەم ېگەند ەئائىل «ۈتۈنت» ۇنالردىكىھ. قارىتىلغان
 ۇنالرنىاااڭھ ەردىكىقايساااى ئايمااااق  نااااھىيىل ەرچاغااادا ھ ەيناااىئ ېسااااپلىغاندا جاااان ھ

 ەرھ ۋە ۇراقالشااقانالرئااارالش ئولت ەنبىاال ەناازۇالرن. ۇبولغااان بولىااد ڭمىاا 30-20ۇسااىتوپ
ياشاىغانلىقى  ەبىلل ەنبىل ەنزۇالرن ۇنالرھ ەنۇبىج ۇتارقالغان ب ەرگەقايسى ئايماق ناھىيىل

 ەناازۇالرھالاادا ن ەبئااىت ۈچااۈن ئ ۇرغااانلىقىقىلىااپ ت ەئاااالق ەنبىاال ەناازۇالرن ىاامدائ ۋە
 ۇالرنىاڭئ ېايىنك ۆتكەنادىنيىام ئ 40 ۇڭاشا. ۇچرىدىئ ەسىرىگەت ۈچلۈكك ەدەنىيىتىنىڭم

ناھااايىتى زور  ۇناسااىۋىتىدەسااىنىپى م ۋە ەشااكىلىت ەمئىاايەتئىجتىمااائىي ئىگىلىكااى  ج
 .ەلدىك ەيدانغام ۆزگىرىشئ

 ەربىايھ ەنبىال ەشاكىمت ەپچىقىرىشئىشال ەسلىدەئ ەشكىلىدە ت ەمىيەتج ھۇنالرنىڭ
 ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخى ناااتىرىل». ئىاادى ەشااتۈرۈلگەنبىرل ەشااكىمت
. ەنگەنناااتىرىل ەپد «ۇبولىاد ەۋەنادازچ ۋۇتلۇقبولغانادىال سااا ەكئوقياا تارتقىاد ەرلەرئ»
 ەڭاگەج ۋاقتىادا ۇرۇشئا ۇغۇللىنىپ شا ەنلىق بىالۋىچىچاار ۆچمەنكا ۋاقتىاداتىنىب  ۇالرئ

 ۇنالرھا ەناۇبىج ەمماا ئ. ئىدى ەسكەرئاتلىق ئ ەمھ ۋىچىچار ەمھ ۇالرئ ېمەكئاتلىناتتى  د
 ۈزۈمت «ەشكەرلىكل» ەينىدەك-ئالدى ڭيىلنى-90 ەمىالدىي ېيىن ك ەندىنكىرىگ ۇلدىنقور

 ەپد «ەقىسسااا ەققىااادەھ ۇنالرھااا ەناااۇبىج. ەنناااامەن ېيىنكاااىك». ەلااادىك ەيااادانغام
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 ۆپلەپقىلىپ  ك ەلبەئارقىدىن غ-ئارقا ۇرۇشتائ ۇنالرھ ەنۇبىيچاغدا ج ۇش ە ناتىرىلىنىشچ
 ۇپۇساىن ۆپىيىاپ ك ۋمىقاو ۈچۈنقىلغانلىقى ئ ۇمبولغانالرنى قوب ەمئ ۋەئالغانلىقى  ەسىرئ

 «ەشاكەرل» ەردىكىي ۇب. ەتكەني ەك 50170 ەشكىرىل ەمگە ئاد 237300 ۈتۈن ت ڭمى 34
 ۇنتىزىمئالغان م ۈستىگەئ ۋەزىپىسىنىالقىلىش  ۇرۇشئايرىلىپ ئ ىرىشتىنەپچىقم ئىشلەد ەرل
 ېشااىپ ئ ڭاادىنمى 200 ۇسااىنوپ ۇنالرنىااڭھ ەنااۇبىچاغاادا ج ەينااىئ. ئىاادى ەسااكەرلەرئ

 ەشب ەرھ ەنبىل ېساپھ ۇرابولغىنىغا قارىغاندا  ئوتت ەسكىرىئ ۇنتىزىمم ۇقئارت ڭدىنمى50
ئاياالالر  ەمھ ۇششااقالرئ-ئااجىز ۋە ەرلەرقالغان ئ. بولغان ەسكەرئ ۇنتىزىمبىرى م ەمنىڭئاد

. ۇغۇلالنغانشاا ەنبىاال ۇنەرۋەنچىلىااكقااوم ھ ۋە ېھقااانچىلىقد ۋىچىلىق چااار ەنسااۇ م
بىرىنچىساى  ئىجىتماائىي  ۇپ بولا ەۋەپسا ۈرلاۈكت ۈچئا ېلىشىدەك ەيدانغام ەشكەرلەرنىڭل

ئىجتىمااائىي  نىااڭدېھقانچىلىققىلىشااى  ئىككىنچىسااى   ەرققااىت ەنىمااۇي ەپچىقىرىشاانىڭئىشل
 ۈزۈمىنىاڭت ەرباىھ ۇاللىسىنىڭس ەنن ۈچىنچىسى ئ ەللىشى سالماقنى ئىگ ڭچو ەئىگىلىكت

. ۇرىادۇت ۇنادائاساساى ئور ەۋەپبىرىنچى س ەئىچىد ۇنىڭب. ئىدى ۇچرىغانلىقىئ ەسىرىگەت
 ەساالىدىكىئ ەمنااڭئاد ەشب ۇشااى بول ەشااكەرل ڭبىرىنىاا ەمنىااڭئاد ەشب ەنئالاادى بىاال

 ېقىشاىدىنب ۆپكا ەمىنىبىرئااد ەنبىال ەمگىكاىئ ېشىنچائ ەنەي ېقىشتىنب ران سىنىپالۆكۈمھ
 .ېرىدۇب ېرەكد

 ەتتاۈرۈپئ ەكىاائ ۈللەنگەنلىكىنىگا ەنىماۇي ڭئىجتىماائىي ئىگىلىكنىا ۇنالرنىاڭھ بۇ
 ەنبىاال ەپچىقىرىشئىشاال ۋىچىلىقچااار ەمگىكااىئ ېھقااانچىلىققالسااا  د ۇنىڭاادىنئ. ېرىاادۇب

 ېرىقچىلىاااقت ەلگىلىاااكب ۋە ۈچىكااا ەماااگەكئ قىمۇمااا ەدەربىااارق ۇپئونشاااىمايدىغان بولااا
مىقاادارىنى  ەھسااۇالتم ۋە ۇرغىلىباشااق انشااىبولغاناادىال ئاناادىن ئىگلىكنااى ي ېخنىكىسااىت

بىاار قىسااىم  ەنەي ۇپ بولاا ەسااكەرنااا  ئ ەربىاار قىسااىم كىشااىل ۇڭاشاا. ۇبولىااد ۇرغىلىئاشاا
( ەنلبىاا ۋىچىلىقچااار ېاارىمياااكى ي) ېرىقچىلىااقياااكى ت ۋىچىلىقچااار ەنسااۇ م ەركىشااىل

نىاام  ۇباا. ۇپاياادىلىق بولىااد ۇرۇشااقاقىلد ەرققااىئىجتىمااائىي ئىگىلىكنااى ت ۇغۇلالنغاندا شاا
 ەپچىقىرىشئىشاال ۇنالردىكىھاا. ەقسااىماتىئىااش ت ۋىچىلىقچااار ېھقااان د ۋە ەسااكەرلىكئ
 ۇنالرنىاڭھ ەنۇبىج ۇپ باشلىنىشى بول ڭئايرىلىشىنى ەشكىلنىڭت ەربىيھ ەنبىل ەشكىلىت

 ەناااۇبىج ەمھ ەلگىساااىب ڭقىلغانلىقىنىااا ەرەققاااىلغاااا قااااراپ تئا ۈزۈمىنىاااڭئىجتىماااائىي ت
 ەنەي ۆۋىتىادەن ۆزئ ۇئ. ئىدى ەھسۇلىم ەرەققىياتىنىڭت ىكىنىڭئىجتىمائىي ئىگىل ۇنالرنىڭھ
 .ۈردىئىلگىرى س ۋاچلىنىشىنىرا ڭئىجتىمائىي ئىگىلىكىنى ۇنالرنىڭھ ەنىبىيج

 ۇرباات ۇالرئا. ئىادى لاگەنەك ېزىاپئ ەلقىنىمۇن ۆزئىزچىم ھالدا ئ ۆكۈمرانلىرىھ ھۇن
ئىش  ۇمئوم ەسىجامائ ۇرۇقداشلىقئ ەسلىدىكىباشالپ  ئ ۇرىغاندىنق ەتھاكىمىي ەڭرىقۇتت
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 ۆزگەرتىااپ ئ ېلىققاساا-يىغىاادىغان باااج ۇقىمماا ەتنااىيىغىاادىغان نىراج ۋاقىتلىااق ۈچااۈنئ
 ېكىسپىالتاتسااىيەنااامى ئاسااتىدا سااىنىپى ئ «مەنپەئەتااى ەسااىنىڭجامائ ۇرۇقئاا»ئاتااالمىش 

 .ەلگەندىك ۇرۇپماھىيىتىنى يوش سىۋىتىنىڭۇنام
 ەلقىنااىن ۆزئاا ۆكۈمرانالرنىااڭھ ېاايىن ك ەناادىنكىرگ ۇلاادىنقور ۇنالرھاا جەنااۇبى

 ۇرمۇشاانىڭت ەمھ ۇردىتاا ۇپبولاا ەۋجااۇتم ەنىااالي ۇناسااىۋىتىقىلىااش م ېكىسپىالتاتسااىيەئ
 ىەرەققات ۈزلۈكساىزئ ڭ  ئىجتىماائىي ئىگىلىكنىا ۆپىيىشىك ۇسىنىڭنوپ ۇشى بول ەمناتىرج

 «ەشااكەرلىكل» ۇنىباا ڭاياادى چو ەرىجىسااىمۇقىلىااش د ېكىسپىالتاتسااىيەئ ەلاانقىلىشااى بى
ئايرىلغان  ەپچىقىرىشتىنئىشل ۈنكى چ. ۇبولىد ۋالغىلىبىلى ېلىشىدىنك ەيدانغام ۈزۈمىنىڭت
 ەتتىكىئااد ۆكاۈمرانلىرىھ ۇنھا ەناۇبىج ۇپ بول ۇھتاجم ېقىشىغاب ڭباشقىالرنى ەشكەرلەرل
 ېرىشكەنقىلىپ ئ ەپىالتاتسىيېكىسئ( ۇراتتىت ۇندائاساسى ئور ەنىالي ۇب) ۋىچىالرچار ېھقاند

 ەپچىقىرىشانىڭئىجتىماائىي ئىشل. باققاان ۇالرنىبايلىقالردىن بىار قىساىمىنى ئاجىرىتىاپ ئا
 ېرىبارغانساا ېكىسپىالتاتسااىيىنىڭئ ۆكۈمرانلىرىنىااڭھ ەگىشااىپ ئ ۈكسىلىشااىگەي ۆزلۈكسااىزئ
 ۇرالشاتى قڭچو ېرىبارغانسا ۆلۈنۈشىمۇب ۇتۇپقائىككى ق ۇناسىۋەتتىكىم ەنبىل ېغىرلىشىشىئ
 ېرىبارغانسا ۇنالرھا ەتاكەننامراتلىشاىپ ك ۈپەيلىادىنت ېكىسپىالتاتساىيەئ ەپقەتسىزلەرچەش
 ېرىااپگىردابىغااا ب ەتھاااالك ۇقسااايول ەتكەئاااپ ەگەرتەبىئااىئ ېيىاانچەك ۇالرنىااڭئ. ۆپەياادىك
 ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا ەناۇبىج. ەنناامەن ېيىنكاىك». باار ئىادى ەۋىپاىن ېلىشق

 ېكەتكەنرايونادا چا ۇنالرھا ەنۇبىج( يىلى1 ەنچۇجي)يىلى -76 ەمىالدىي ە ناتىرىلىنىشىچ
ناامرات  ۆپكا ڭادىنمى 30 ڭادىئاچارچىلقتا قالغاچقا  پادىشااھ جا ەلقپخ ېرىب ۈزئاپىتى ت
ساااىنىپىي  ېشىشاااىدىنئ ڭااادىنمى30 ەلقنىاااڭناااامرات ن. ەرگەنب ۇتقاااۇزۇشق ەئاھاااالىگ

 .ىدۇبول ۋېلىشقابىلى ەسكىنلەشكەنلىكىنىك شنىڭۆلۈنۈب
قايساااى  ەرھ ېگرىااادىكىبولغاناادىن باشاااالپ  شااىمالىي چ ەمئ ەڭرىقاااۇتت جەنااۇبى

 ەمھ ەيجااۇند ەنمااېن ي ڭااراڭ دى ۈنجااۇڭ ت ۋۇيااۈەن  ۇفاڭ ساا ېياادى ب ەنااىئايماااقالر  ي
بولغااااانالر  ەمئ ېڭىاااادىني ۇنالردىنشااااىمالىي ھاااا ۋە ۇنالرھاااا ەنااااۇبىج ڭگۇالرغاشااااا

. باشالىدى ۆچۈشكەك ەئىچكىرىگ نتونتىماستى ۇنالرھ ېيىنك ۇنىڭدىنش. الشتۇرۇلدىۇنئور
 ۋە ەشاكەرل 4000 ەلقاتىنباشاچىلىقىدىكى ن ەڭرىقۇتت ېڭخۇيىلى ف-96 ەمىالدىي ەسلەن م

 ۇاللىسااىس ەنبولغاناادا  ن ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ۇششاااقئ-ئاااجىز ۇقئااارت ڭاادىنئااون مى
. ۇرۇنالشاتۇردىقايساى ئايماقالرغاا ئ ەرھ ېگىردىكاىىي چئايرىم ھالدا شىمال-ئايرىم ۇالرنىئ
باشاالپ  ەۋمىناىئاساىيلىق قىلىاپ  ق ەڭرىقۇتقاات ەناۇبىج ۇكۇيكەنئونئوت نان ئ ۇيىلىش

 ۋە ەلدىك ۇرۇپقايت ۇالرنىئ ەۋەتىپئ ۇنقوش ۇاللىسىس ەنن ەتكەندە چىقىپ ك ۇلدىنقور
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 ڭناھىيىساىنى ېنياۈەنج ىۆلكىسائ ەنساۇھاازىرقى گ) ەنادىڭكىشاىنى ئ ۇقئارت ڭدىنمى 20
( يىلاى-5 ۇڭخېيا)يىلاى  -140 ەمىالدىاي. ۇنالشاتۇردىدىغا ئورېياب ۋە( ەنۇبىاداج ەرقىش
 ۇلاۇنق ەرەپتىكاىساوم ت ېرىاپ ب ۈزئىچكى قىسىمىدا قااليمىقانچىلىق ي ۇنالرنىڭھ ەنۇبىج

 ۇجاۇمھ ېيجىغاائايمىقىادىكى م ېبىرلىشاىپ شاىخ ەنقوم بىلىاك ناان بىال ڭئو ۈ نان ئ
تىااام  ەنبىااال ۇزالرر  غاااڭالچياااا ەرپتىكاااىئوغاااانالر  غ ەرقتىكىشااا ەنەي ېااايىنك. قىلااادى
 ۇاللىسىس ەنن. قىلدى ۋۇزئايماققا تاجا ۆتت ۇيىج ۋە ۇجۇي ڭجۇ ليا ڭجۇ بى ۈرۈپ بىرىكت

ھاازىرقى )لىشاىغا  ەركىزىناىم ڭئايمىقىنىا ېخىش ۈچۈنساقلىنىش ئ ۋۇزىدىنتاجا ۇالرنىڭب
 قىھاازىر) ڭغاشيايا ەركىزىنىم ڭئايمىقىن ڭجۈن  شا(لىشى ناھىيىسى ۆلكىسىدىكىئ ەنشىس
 ەركىزىناىم ڭئايمىقىنىا ۇفاڭ  سا(ەنۇبىاداج ڭناھيىساىنى ەنچېاڭن ۆلكىساىدىكىئ ەنشىش

 ۇنىاڭب. ۆچاۈردىك( ەربىادەغ ەھىرىنىڭشا ۋتۇباا ڭغۇلادىكىھازىرقى ئىچكى مو) ۋۇيۈەنگە
 ېخىمۇت ۇنالرھ قالشقانۇراقاتارلىق جايالرغا ئولت ۇفاڭس ڭجۈن شا ې شىخ ەسلىدەئ ەن بىل
 ۋادىسىغا ەرياسىد ېنشۈيف ۇرىسىدىكىئوتت ڭئايمىقىنى ېڭجۇب مقىس ۆپك ۆچۈپ ك ەنۇبقاج

 ەئىگىلىكىاگ ېھقانچىلىقئىگىلىكىدىن د ۋىچىلىقچار ېيىنكىك ۇالرنىڭئ ۇب[. 52]ۇنالشتىئور
 .ەمىنلىدىت ەنپايدىلىق شارائىت بىل ۆتۈشىنىئ

 ۇبا. ەردىب ۈزئىچكى نىزا ي ۇنالرداھ ەنۇبىج( لىيى -4 ۇڭپىڭج)يىلى -187مىالدىيە
 ۆتاۈرۈپك ېساىيانقارشى ئ ۇاللىسىگەس ەنن ۈننىڭچ ڭجا ۋالىيسى ۇڭشەنج ۇرۇنقىئىش ب

. قىلىشاىدىن باشاالنىدى ۇجۇمئايماقالرغا ھ ېگرىدىكىچ ۈرۈپتىم بىرىكت ەنسىيانپىالر بىل
 ۈرۈشااىلىشااىپ جااازا يماس ۇيااۈگەچوپاناادارى لي ۇجااۇىغا يۇنلىرقوشاا ۇنھاا ەنااۇبىج ڭاادىلى

 ۇنسوم قوم بىلىك نااننى قوشا ۇيقانق ەڭرىقۇتت ەنۇبىج ۈشۈرگەندە چ ەرمانقىلىشقا پ
تارتىشاىدىن  ەشاكەرل ۈزلۈكساىزئ ۇينىاڭقانق ەنبىل ۇنىڭب ەۋەتتى ئايمىقىغا ئ ۇجۇي ەنبىل

 ۇنلىرىادىنتوغاا ھ ەنساى بىالەبىلىشاىلو ق ەرەپتىكاىت ڭيىلى ئو-188 ەمىالدىي ەنسىرەپئ
 ېايىنك ۆلگەنادىنئ ۇيماانق. ۆلتۈردىئ ۇنىئ ۆتۈرۈپئىسىيان ك ەمئاد ڭمى ەچچەن ۈزي[ 53]

 ۈفۇلونىاڭي ۆلتۈرگاۈچىلەرئ ۇينىقاانق. چىقتاى ەناتكەت ۈفۇلوقوم بىلىك نان ي ڭئوغلى ئو
 ۇفۇلاوي. قىلىپ تىكلىدى ەڭرىقۇتت ۇسىنىقوتق ۈبۇش ەنسىرەپ ئ ېلىشىدىنئاتا قىساسىنى ئ

 ەركىازىم ۇاللىساىس ەنن ۋەقىلادى  ەۋاد ېرىاپئوردىساىغا ب ەنقايىام بولمااي ن ۇنىڭغاب
 ېرىقساا ۆلگەن ئاا ڭاادىلى ەنن ەمد ۇباا. قىلاادى ەلەپت ېرىشااىنىب ەميااارد ۆكۈمىتىنىااڭھ

 ېئااودامقايسااى جااايالدىكى ف ەرقااليمىقانلىشااىپ  ھ ەمپااارتىالپ ئ ڭىياااغلىقلىقالر قااوزغىلى
 ەركىاازىم ۇاللىسااىس ەنن ۆتااۈرۈپ پاياادىلىنىپ باااش ك ۇرسااەتتىنپ ۈچلەركاا ۆلااۈنمىچىب

 ەۋاساااىنىد ۇنىاااڭئ ۇپ بولااا ەزگىااامم ۋاتقاااانپارچىلىنى ۈرئەتتەسااا ېااازھااااكىمىيىتى ت
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 ەچچەن ۈفۇلوي ۇڭا ش. ئاچقىلى بولمايتتى ۆزس ېرىشەلىشىدىنئ ەمگەيارد ۋە ۇرالىشىدىنئاقت
 ڭچىقااانالر قااوزغىالېھچاغاادىكى د ەينااى باشااالپ  ئ ۇنىنىكىشاالىك ئاااتلىق قوشاا ڭمىاا
 ېنەنھازىرىقى ن) ېنېيبىرلىشىپ  ن ەنبىل ۇنىقوش ەيبور تارمىقى بولغان ببى ۇنىنىڭقوش

قايساى ئايمااق   ەرھ ەييۈەنادىكى  ت(ەتراپىشىمالىي ئ ەرياسىنىڭد ۇاڭخېن ۆلكىسىدىكىئ
 ۋە ۈچلەركا ۆلاۈنمىچىب ېئاودامقايساى جاايالردىكى ف ەرھ ۇبا. قىلادى ۇجۇمھ ەرگەناھىيىل

ئىلغار  ېرىشتەكب ەميارد ۇنىغاقوش ڭچىقوزغىال ېھقانالرد ېرىش ب ەربەز ۈزۈمگەوداللىق تېئف
يااغلىقلىقالر  ېرىقسا ېئاودالالرقايساى جاايالردىكى ف ەرھ ېكىن لا. ئىادى ەئىگ ەھمىيەتكەئ

 ۇجاۇمىھ ۇمۇلونىاڭبولغاچقاا  ب ۈرۈۋالغاانتىام بىرىكت ەريانىاداج ۇرۇشباست ڭىنىقوزغىلى
 ەھااۋامئ ۇشااۇنداقم. قىلمىاادى ۇمقوباا ۇنىئاا ەلااققالماسااتىن  ن بولمااايال ۇۋەپپىقىيەتلىااكم

ھااازىرقى ) ەناھىيىسااىد ڭياااڭئايمىقىاادىكى پى ېاادۇڭباشااالپ ن ەملىرىنىئاااد ۇئاسااتىدا  ئاا
 [.54]بولدى ەجبۇرم ېلىشقاق ۇرۇپت( ەھىرىش ېنلىنف ۆلكىسىدىكىئ ەنشىس

قايتاا  ۇنالرھا ەناۇبىج. ۆلادىئ ېايىنبىار يىلادىن ك ۇپبولا ەڭرىقۇتت ۇتقۇسىق شۈبۇ
ئورنى  ەڭرىقۇتلۇقئوردىسىدا ت ۇنھ ەنۇبىباشالپ ج ۇنىڭدىنش» گىلىمىدى ەلب ەڭرىقۇتت

 ۇرۇپباشاااق ۋاكاااالەتەنئىشااالىرىنى  ەمئاقسااااقاللىرى ئ ۇرۇقئااا ەدمپىشاااق «ېلىاااپبااوش ق
 ۋ شاا ۈەنقىلىادىغان يا ۋەكىللىاك ومىشاچىكالرغاپ ېساىلزادەئ ېايىنك ۈفۇلاوي[. 55]ۇردىت
پومىشاىچىكالرغا  ۆۋەنتا-ۇرائوتتا ەنبىال ھىۇرۇگا ۆلۈنمىچىلەرب ېئودامقاتارلىق ف ۇش ۈەني

 ەيباوقاتناشاتى  ب ۇرۇشاالرغىمۇئ ۇرىساىدىكىگاوروھى ئوتت ۋساا ۋقىلىدىغان ساا ۋەكىللىك
 ەندىگەشااي ەنن ۋە ۇجاا ۇڭقاتااارلىقالر د ۇسااەين ېااڭ ف ڭباشاالىقلىرىدىن يااا ۇننىڭقوشاا

يىلاى -195 ەمىالدىاي ۇبىقوم بىلىاك ناانى چا ڭئو ۈفۇلونىڭي ېيىن بولغاندىن ك ەسلىمت
 ەندىنىڭشىي ەنن ەبىلل ەنقاتارلىقالر بىل ەيس ۇن ۋە ېڭف ڭقىشتا يا( يىلى-2 ڭپىڭشى)

قاااوم ئاسااااتىدىكى  ۇنىاااڭج ۇڭد ۇپ بولااا ەماااادەمقايتىشاااغا ھ ەرققەشااا ڭئەنااادىنچا
 ۇنالرنىاڭھ ەناۇبىقىلىاپ ج ۇنداقشا. ەردىب ەربەز ەنلەرگەگوف ۆ لى چ ەركەردىلەردىنس
 ڭچىقااوزغىال ېھقااانالرد ېڭ نۇسەيلەرگەئونشاااشف ڭيااا ەماادىلىكتەئ ۆكااۈمرانلىرىھ ۇباا

 ۆكاااۈمرانالرھ ېئاااودامف ەنااازۇئاساااىيلىق قىلىاااپ  ن ەنپەئىاااتىگەم ەلقنىاااڭن ۋە ۇنىقوشااا
بىار  ەمئايالنادى ھ اتامانالرغاائ ۇرىادىغانت ەرەپاتەبىر ت ەنتامام ەنسىنىپى بىل ۆكۈمرانالرھ
قااليمىقاان  ۆلۈنمىچىلەرنىاڭب مېئوداف ۈزلەڭلىكتىكىت ۇرائوتت ۈپىتىدەس ۆلۈنمىچىب ېئودامف
 -ۇالڭبا ەردەي ەممىلاداھ ەريانىاداج ۇرۇشاالرقااليمىقاان ئ ېلىپك ەنەي. قاتناشتى ۇرۇشىغائ

قىازى  ۇڭنىاڭي ەيئالىم س ەشھۇرم ەزگىلىدىكىئانىرقى م ۇاللسىىنىڭس ەنن. قىلدى ڭتاال
 [.56]ئىدى  ېتىلگەنك ۇالپچاغدا ب ۇشۇم ەمد ۋېنجى ەيس
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 ەنىاالچىقىاپ ي ۇچۇچانئورنىغا ئىنىسى ن ۇنىڭئ. ۆلدىيىلى ئ -195 ەمىالدىي يۈفۇلو
 ۇقارىغانادا لىيا ېيتىشاالرغائ. سوم قوم بىلىك نان بولادى ۇباۋئوغلى لىي. ۇردىت ڭياڭداپى
 ۇلياا ۇرغااانھاااكىمىيىتىنى ق «ەنن» ەۋرىاادەد« پادىشااالىق ەئااون ئااالت ۇز غاا ەشب» ۋبااا
 .ەنى ئىكئاتىس( ۈەنخەيي ۇبىر ئسىمى لي ەنەي) ۈەننىڭي

 ەڭرىقۇتت ۇچۇچانن ۇينىن ۇڭج ۋسا ۋسا( يىلى -7 ەنئەنجي)يىلى  -202 مىالدىيە
. بولادى ەمئ ۋسا ۋسا ۇچۇچانن ەۋەتكەندە قىلىشقا ئ ۇجۇمقورشاپ ھ ڭياڭغاپى ۇرۇشلۇقت

قايسىسااى ئايماقالرغااا  ەرھ ۋادىسااىدىكى ەرياسااىد ۇڭااانېن ەۋمىنىااڭق ۇنىااڭئ ۋسااا ۋسااا
 ۆزئاا ۇنىااڭب ېرىۋاتقااانلىقى ب ۈچىيىااپك ارغانسااېرىب ۈچىنىااڭكتارقىلىااپ جايالشااقانلىقى  

 ېلىادىغانلىقىنىك ېلىاپئ ەھادىتزور ت ەبىارلىكك ڭشىمالنى ۋە ەۋجۇتلۇقىم ڭھاكىمىيىتىنى
ئالادىنى  ۆتۈرۈشانىڭقايتاا بااش ك ۆڭەكلىرىنىڭقااتالم ئاقسا ۇقىرىيا ۇنھىا قىلىاپ  ھا

 ۇرۇشتا ۇتاۇپلىكنى تۈزلەڭتا راۇئوتت ۈچۈن يوقىتىش ئ ەۋپىنىن ۆلۈنمىچىلىكب ۋە ېلىشئ
قارىتااا پااارچىالش  ۇالرغاااچىقىااش قىلىااپ  ئ ەلتۈرۈشاانىك ەبىاارلىكك ۇڭگااونىج ۈتااۈنپ ۋە

 ۇالرنىااڭئ ەكاالەپ دائىرىسااىنى چ ۇراقلىشااىشئولت ۇالرنىااڭئ ۋەسىياسااىىتىنى قوللىنىااپ 
 .ۇردىئاجىزالشت ۋە ېزگىنلىدىت ۈچىنىك

قايسااى  ەرھ ەڭرىقااۇتت نۇچااانوچ( يىلااى -21 ەناائەنجي)يىلااى  -216 مىالدىاايە
 ېيجىااڭب ۇنىئاا ۋسااا ۋسااا ەلگەناادە ك ەتكەپادىشاااھلىقىغا زىيااار ۋېااينااانلىرىنى باشااالپ 

 ەنسىسااىي ۆلكىسااى ئ ېبېاايئاستانىسااى  ھااازىرقى ن ڭپادىشاااھلىقىنى ۋېااي) ەھىرىشاا
 ڭياڭغاااپى ۇبنىچاا قالاادۇرۇپ  ەد( ەنتااىك ەنتەيساا ەنۇبىاادىكىج ەرقىيشاا ڭناھىيىسااىنى
 ۇالرنىئا ەمھ[ 57] ەۋەتتاىئ ۇرۇشاقاباشق ۋەقىلىشاقا  ەتناازار لىرىنىۋمىقاو ۇنىڭقايتىپ  ئ

 ېدۇڭن ۋەقاتارلىق ئايماقلىرىغا  ڭجۈنشا ڭ شىنشى ەنمېن ي ەييۈەن ئ ې شىخ ڭجۇنىڭبى
 چۇچاننىاڭنو ەنەي ۋساا ۋساا ېايىنك[. 58] ۇنالشاتۇردىئايماققا تارقااق ئور ەقاتارلىق ئالت

 ۇقئاارت ۈتۈنادىنت ڭئاون مىا ەۋمىادىنق پتىكاىەرەساوم ت ۆلاۈپ قىسىمغا ب ەشب ەۋمىنىق
 ڭناھىيىسااىنى ېنياااڭف ەنشااىدىكىھااازىرقى س) ەزىشااى ناھىيىسااىگ ەييۈەناادىكىكىشااىنى ت

 ەنكىشىنى چىشي ۇقئار ۈتۈندىنت ڭمى ەئالت ەۋمىدىنق ەرەپتىكىت ڭ  ئو(ەنۇبىداج ەرقىش
 ەناۇپ  ج(ەنۇبىاداج ەرقىيشا ڭناھىيىساىنى ەنچىشاىي ەنشاىدىكىھازىرقى س) ەناھىيىسىگ

ھااازىرقى ) ەناھىيىسااىگ ۇزىكىشااىنى پاا ۇقئااار ۈتۈناادىنت ڭمىاا ۈچئاا ەۋمىاادىنق ەرەپتىكااىت
 ڭمىاا ۆتتاا ەۋمىاادىنق ەرەپ  شااىمام ت(ناھىيسااىى ەنشااىيەنشىي ۆلكىسااىنىڭئ ەنشااىس
 ۋېنشاۈيساىدىكى ۆلكىئ ەنشاىھاازىرقى س) ەناھىيىساىگ ەيلىاڭكىشىنى ت ۇقئارت ۈتۈندىنت

 ەشاكەرل ەمىاربىرناى ئ ەنازۇالردىنن ەماتاماان قىلادى ھئ( شاىمالىدا ەرقىيش ڭناھىيىسىنى
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نااامى  ەرچەگ ەڭرىقۇتنىااڭباشااالپ ت ۇنىڭدىنشاا[. 59]قىلاادى  ەتنااازار ۇالرنىقىلىااپ  ئاا
 ۆۋەنلەرنىااڭت ۆرىلەردىننااان تا. قالمىادى ېاارىكااونتىروم قىلىادىغان ي ەمىلاىئ ۇ بولساىم

 ڭياڭااداپى ەنىااالى يئوردىساا ەڭرىقااۇتت. ۈشااۈرۈلدىچ ۇقرالىققااائاااددى پ ەكبىاارد ەممىسااىھ
 ەمەلىيەتااتەئ ۇرسااىمۇ ئارىسااىدا ت ۋمىقااو ۆزئاتامااانلىرى ئاا ڭقسااىمنى ەشب ەمھ ۇبولسااى

 ەنبىال ۇنىاڭب[. 60]ساھىلىدا بولادى  ەرياسىد ېنشۈيف ۋە ڭئائىلىسى جىنيا ەممىسىنىڭھ
 ەۋمىناىسىنىپى ق ۆكۈمرانالرھ ۇنھ بولسىمۇ ساقلىنىپ قالغان  ەشكىلىت ەبىلەق ۇنالرنىڭھ
 ۋسااا ۋسااا ۇقىھوقاا ەمەلااىئ ۆكۈمرانلىااقھ ېلىااپ ق ۇپبولاا ۇرالمايدىغانباشااق سااتەۋابى

 ۆزئا ۇالرئا ۇڭا شا. ەتتاىك ۆتۈپقولىغا ئ ەشكەرلەرنىڭل ەمىرئ ەۋەتكەنئ ۇئ ۋەھاكىمىيىتى 
 ۈپىتىدەقااورام ساا« ئىااش قىلىاادىغان ەنالىغااانچ ۆزىئاا» ۇرۇندقىاادەكب ەۋمىلىرىاادىنق

 .پايدىلىنالمايدىغان بولدى
شااى ئااارقىلىق  ڭدورغااايى لىيااا ەرياسااىد ڭجااۇبى ەۋەتااكەنئ ۆزىئاا نەەي ۋسااا ساااۋ

 ۇتۇشاقات ەمەمئ ۆكاۈمەتلەردەھ ەلىكي ەرنىقاتلىمىدىكى كىشل ۇقىرىي ۇنالرغاھ ېڭجۇدىكىب
 ۇنھاا ۋۇمئىككىنچىاادىن  قااا. ۋەتتىئااايرى ەنتامااام ەۋمىلىرىاادىنق ۇالرنىئاا ۇرۇپ قىزىقتاا

 ۇنىقوشااا «ەزىمەتااالەرپىاااداكار ئ» ۋە« نالرۇھااا ەرتم ۇنغانبويسااا» ۋىچىلىرىااادىنچار
. ەۋەتتااىقىلىشااقا ئ ۇجااۇمياااكى ھ ۇرۇشااقات ۇداپىئەدەقايسااى جايالرغااا ماا ەرھ ەشااكىللەپ ت
 ۈچىنچىاادىن ئ. ۇنالشااتۇردىئور ېلىااپك ۆچااۈرۈپك ېچېڭغاااي ەۋەلىرىنااىت ەئااائىل ۇالرنىااڭئ
 ەدبىارلەرتقاتار  بىر ۇقارقىي. ۇردىقىلىشقا ئىلھامالند ېھقانچىلىقد ۇنالرنىقالغان ھ ېلىپق

 ۆۋەنيااكى تا ۋە ەرقاتالمادىكىل ۇقىرىيا ەيلاىم ۇنالرنىاڭھ ەناۇبىيج ۋساا ۋئارقىلىق  ساا
 ەسااەرلەردەتاارىخىي ئ. ۇردىباشاق ۈنۈملاۈكناھاايتى ئ ەممىساىنىھ ۇن بولسا ەرقاتالمادىكىل

ئاتااقلىق نااانلىرى  ۇپ بولا ەتچاانئىتائ ەڭرىقاۇتت»باشاالپ  ۇنىڭدىنشا ە ناتىرلىنىشاىچ
ئىش قىلىادىغان  ەبويىچ ۇيرۇقب ۇنلىرىقوش ۆتەپ ئ ۋەزىپە ۇنۇپبويس رغاۇناليوس -ەقائىد

تىنچلىنىاپ   ېگاراالرچ. قالمىغاان ەرقاىھىچقاناداق پ ەلقاتىنئاادددى ن ۋمىنىڭقو ۇپ بول
 ۆچاۈپك ۇغۇللىنىپ شا ەنبىال ېرىقچىلىاقت ېقىاپ ب ەتارىلىپ  پىل ەرگەي ەممىالھ ۇقراالرپ
 ەنالىغاانچ ۆزىئا ەۋەساىدەت ڭباۇبى ۇنالرھ» رۇنقىۇب ەنبىل ۇنىڭب. «بولغان ۈرمەيدىغاني

 [.61] ۆزگەرگەنئ ۋەزىيەت« ئىش قىلىدىغان
 ۇنالرھا ەناۇبىيج ېايىن ك ۇرغۇزغانادىنت ېچېىڭاداي ەڭرىقاۇتنىت ۇچۇچاانن ۋسا ساۋ

 ۇباۇمق ۇرۇشاىنىباشق ەمەلادارالرنىڭئ ەرلىاكي ەردىكىئايماق  نااھىيىل ۇرىۋاتقانت ۆزلىرىئ
 ەمماائ ۇ ئونشاش بولغان بولساىم ەنئاساس ەنبىل ەلقىن ەنزۇن كىرىپ  ۇسقاقىلىپ  نوپ

شاى  ڭلىياا[. 62]بولغانىادى  ەئىمتىيازغاا ئىاگ ەئاالھىاد ەكت «ۇرماسلىقباج  پاراق تاپش»
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 ۇرغۇنلىغاانئايالنغاان ن ەلقاقەئااددى ن ېايىن يولغا قويغاندىن ك ەدبىرلەرنىت ۇقارقىدەكي
قىلىشنى  ېرىقچىلىقت ۇراقالشقانلىقتىن الش ئولتئارى ۇددەتم ۇزۇنئ ەنبىل ەنزۇالرن ۇنالرھ
يولغاا  ەننى ئااكتىپلىق بىال« رىقچىلىق قىلىشېت ۋە ېقىشب ەپىل» ۆكۈمەتھ. ۆگىنىۋالدىئ

 ەرگەنلىكااتىن قاتنىشىشااىغا ئىلھااام ب ەپچىقىرىشااىغائىگىلىااك ئىشل ېاازاي ۇالرنىااڭئ ۇپ قوياا
 ەنااۇبىيج ۇنىباا. ندىۇغۇلالشاا ەنبىاال ېرىقچىلىااقھالاادا ت ەبئىاايكىشااى ت ۆپكاا ېخىمااۇت
 باشلىنىشااى ۆتۈشاانىڭئ ەئىگىلىكىااگ ېھقااانچىلىقئىگىلىكىاادىن د ۋىچىلىقچااار ۇنالرنىااڭھ
قىلىشاقا  ېرىقچىلىاقت ەمماابولمىغاچقا  ئ ېرىي ۇنالرھ ەتتىكىئاد ۇكىھالب. ۇبولىد ېيىشكەد

 ۋە ۇروكىراتالربىياا ەناازۇن ەردىكىقايسااى ئايماااق ناااھىيىل ەرھ ڭجااۇدىكىباشاالىغاندا بى
 ەشئىجاااراك ەردىكىئاااائىلىل ەنااازۇن ۇرغاااۇنىن ېلىاااپ ئ ەئىجاااار ەرشاااىچىكالردىن يپومى

دا  «ەرجىمھاالىت ەگلەرنىاڭياات ب»جىلاد  -93 «ەجىننام». قالدى لۇپئوتاقچىالردىن بو
 ۋە ېلىشاىئ ەكااال ئىجاارىگ ۆۋەنلەرنىاڭت ۆتىۋەرلىرىادىنئاوردا م ۋېاي ۋسا ە ناتىرلىنىشىچ

 ۋاڭادىنئال -ھاشاار ەلاقئااددى ن ېايىنك. ەرگەنب ەلگىالەپساان ب ەئوتاقچى ئىشلىتىشىگ
ئوتااقچىالر  ۇناداقب ەردەچى باار ئاائىلىلۈكا ۋە ەساىرىت. ئوتاقچى بولغاان ۆپلەپك ېچىپق
يااكى باشاقا  ۇنھا ەردەئائىلىل ەزىقاتارلىق ئايماقالردىكى ب ەييۈەنت ەنەي. ئاشقان ۈزدىني
 ۇپ بولا ېھقاانالريالالنماا د ۋە ېھقاانالرد ەشئىجاارىك ەۋرىادىكىد ېيىنكاىئوتاقچىالر ك ۇزغ
 ۇاللىساىجىان س ۋېاي  ۇڭاشا. تتىئايلىنىاپ قااال ۇلالرغااق ەتتايانچىالرغا  ھ ېيىنچەك ۇالرب
 ۋە ۇنالرنىھا ەردەباشقا ئايماق  نااھىيىل ۋادىسىدىكى ەرياسىد ۇاڭخېن ۋە ڭجۇبى ەۋرىدەد

. ەتتىك ېلىپئ ۋجەھادىسىسى ناھايتى ئ ېتىشس -ېلىپئ ۈپىتىدەس ۇمق ۇزالرنىئارىالشما غ
 ەنىاڭت ېنچا»جىلاد  -22 «ەزكىرىسىپادىشاھلىقى ت ۋېي. ەزكىرىسىپادىشاھلىق ت ۈچئ»
 -248~  240 ەمىالدىااي) يىللىاارى  ېڭشااىج ەيت ېنچاا ە دا ناتىرلىنىشااىچ «ەرجىمھااالىت

 ەمىارئ ۇچىقوغادىغ ۇنالرنىھا ۋە ەتەكادارت ۇڭن سانغ ەيۋەتلىكدورغابى  ھ ڭجۇبى( يىلالر
 ەتلىاكقىمم ۇروكىراتالربىيا ۆڭەكئاقس ۇرغۇنلىغانئاستانىدىكى ن ۇرىۋاتقاندا ت ۇپبول ۆكەرن

باشاقا . قىلغاان ەلەپت ېرىشانىب ېتىپسا ۇللىرىنىق ۇنھ ۇنىڭدىنئ ئەۋەتىپ  ۋغاتالرنىسو
 ېنىڭشاىل»جىلاد  -104 «ەجىنناام» ېتىلىشىس-ېلىپقىلىنىپ ئ ۇمق ۇزالرنىڭئارىالشما غ

 ۆۋەنتا ۇنالرنىاڭھ ەنۇبىيج ەتىجىسىدەن[. 62]قىلىنغان بايان  ەپسىلىيت ەد «ەرجىمھالىت
 ەتتىنمىللاى زىدىادي ۇرساىدائوتت ۇاللىلىرىجىن سا ۋېي  ەنبىل ەلققاتلىمىدىكى ئاددى ن

جىان  ۈەنيا ۇلىيا ۆڭىكىئاقسا ۇنھا ېايىنك. بولادى ەياداپ ەتساىنىپى زىاددىي ەنەباشقا ي
 .يدىالندىپا ەتلەردىنزىددىي ۇشۇم ەمقارىشى چىققاندا  د ۇاللىسىگەس

 ۇنھاا ۋنىڭسااا ۋسااا ۋىتى ناچااار ئاااقى ۇنىااڭئ ۋە ەريااانىج ڭئىشااىنى ۈەننىااڭي لىيااۇ
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سىياساى  ڭئاجىزلىتىشاىنى ۋەكاونتىروم قىلىاش  ۈچىنىكا ۆڭەكلىرىنىڭقاتالم ئاقسا ۇقىرىي
 ۇكىھااالب. ئىسااپاتلىدى ەنلىكىنااىئىك ەئىااگ ەھمىاايەتكەئىجااابى ئ ۋە ۆرەرلىككەيىراقنااى كاا

ئوتاقچىسااى  ەرنىاڭئائىلىل ۇاللىساىدىكىجىاان س ۋېاي  ېايىنك ەلقىنىااڭن ۇنھا ەتتىكىئااد
تااارىخى  ەئاالھىااد ەمئىيەتتىكااىج ېئوداللىااقچاغاادىكى ف ەينااىبولسااا  ئ ېلىشااىق ۇپبولاا

ھاااكىمىيىتى  ۇاللىسااىجىاان س ۋېااي  ۈنكى چاا. ئىاادى ەتىجىسااىن ۇقەررەرماا ڭشااارائىتىنى
ئااددى  ۇرغۇنىماۇن ردىنېھقاانالد ەنازۇياشاىغان ن ۆكۈمرانلىقىداھ ڭپومىشچىكالرنى ېئودامف
 ۇاللىساىجىان ھ ەربىيغ ۇڭا ش. ۇتۇاللمىدىق ېچىپق ەقدىردىنت ەلگەنك ۈچد ەلقىن ۇنھ
 ەرتاشاالپ  ھ ۇزۇپبا ېگراناىچ -ەكمىللىاي چ ەمىشاەھ ەلقىنىاڭن ەتمىلال ەرھ ەۋرىدە د

 ۇرۇشاىبىرلىشىپ قارىشاى ت ېكىسپاالتاتىسىيىگەئ ۋە ېزىشىئ ڭسىنىپالرنى ۆكۈمرانھ ەتمىلل
 .ئىدى ەمە ئ ددىپىيلىقتاسا گىزمۇەرھ

 
 :ئىزاھاتالر

 
 ەققىادەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج»   «ەناتىر ەققىدەھ ۋۇدى ۇاڭگ. ەننامەن ېيىنكىك»[ 1]
 .ەپسىراتت -28 «ەرجىمھالىت ڭگونى ېڭگ»جىلد  -19 ۋە «ەقىسس
 ەمەلدارالرئ» ەپسىراتت -82ۋە «ەناتىر ەققىدەھ ۋۇدى ۇاڭگ. ەننامەن ېيىنكىك»[ 2]

 .«ىرىسىەزكت
 ۇنمىليا ۈزيا»: دا «ەرجىمھاالىت ەننىاڭئ ۈەني»جىلد  -54. ەننامەن ېيىنكىك»[ 3]

 ەنن ېيىنكااىك» ۇڭنىااڭن ۈەنياا ەردەي ۇباا. ېاايىلگەند «ۇقيارماااقتىن ئااارت ڭمىاا 900
 .ئاساسلىنىلدى ەگ «ەناتىر ەققىدەھ ېدىن»جىلد  -13« ناتىرىلىرى

 .«ەىسسق ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىنكىك»[ 4]
 .«ەقىسس ەققىدەئوغانالر  سىيانپىالر ھ»جىلد  -90 «ەننامەن ېيىنكىك»[ 5]
 .ئونشاش ۇقىرقىغاي[ 6]
 ۋۇ ۇاڭگااا ۈزۇرۇكاااۋارب»جىلاااد  -1« نااااتىرلىرى ەنن ەساااىردىكىق ەرقىيشااا»[ 7]

 .«ەناتىر ەققىدەپادىشاھ ھ
 نىڭۈنچ ڭجا»جىلد  -35 ۋە «ەناتىر ەققىدەھ ۋۇدى ۇاڭگ. ەننامەن ېيىنكىك»[ 8]

 .«ەرجىمھالىت
 .«ەرجىمھالىت ۇڭنىڭر ەيج»جىلد  -20 «ەننامەن ېيىنكىك»[ 9]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىنكىك»[ 10]
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دىكااى  «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا ۋەشااىمالىي دىااالر »جىلااد  -97 «ەجىننااام»[ 11]
 ەنبىال ەنازۇالرقالردا نئايما ەتىراپىدىكىئ ۇفاڭس ەئائىل ۇقئارت ڭدىنمى ەشب ۇنالردىنھ»

 .ۇتۇلغانت ۆزدەك ۇنالرھ ەنۇبىيج ەمد ەناتىرىد ېگەند «ۇراقالشتىئارىلىشىپ ئولت
 .«ەرجىمھالىت ۇڭنىڭج ېڭج»جىلد  -36 «ەننامەن ېيىكىك»[ 12]
 ەققىادەھ ۋۇدى ۇاڭگا»جىلاد  -8« نااتىرلىرى ەنن ېيىنكىك» ۇڭنىڭن ۈەني[ 13]
 .«ەناتىر
يىلىغاا  -15 ۇڭپىاڭي. ئاون يىلغاا بارمىغاان  ۋاقتاى نىڭېچىشبازار ئ ېتىمىق ۇب[ 14]

. قالغاان ۈزۈلاۈپئ ەنبىال ۋۇزىتاجاا ۇنالرنىاڭشاىمالىي ھ( يىلاى -72 ەمىالدىي) ەلگەندەك
بىار . ەلاگەنك ەسالىگەئانادىن ئ ەلگەنادىالغاا ك( يىلاى -84 ەمىالدىاي)يىلاى  -1 ۈەنخېي
 ەرەپنىاڭلغىنىادىن ئىككاى تكااال سودىساى بو -ئاات ئارتۇقتوياقتىن  ڭئون مى ېتىمدىالق

. ەنناامەن ېيىنكاىك». )ۇبولىاد ۆرۈۋېلىشاقاك ۇھىملىقىنىم ەقەدەرن ڭئىقتىسادى ئاالقىسىنى
 (.ڭقارا ەگ «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىنكىك»[ 15]
 .«ەاتىرن ەققىدەھ ڭدىمى. ناتىرلىرى ەنن ېيىنكىك» ۇڭنىڭن ۈەني[ 16]
 .«ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ. ەننامەن ېيىنكىك»[ 17]
 ەققىادەھ ۇنالرھا ەناۇبىيج» ۋە «ەنااتىر ەققىادەھ ڭدىمى. ەننامەن ېيىنكىك»[ 18]
 .«ەقىسس
 .«ەرجىمھالىت ڭنىڭبى ېڭگ»جىلد  -19. ەننامەن ېيىنكىك»[ 19]
 .«ەناتىر ەققىدەھ ڭدىمى. ەننامەن ېيىنكىك»[ 20]
 .«ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ»جىلد  -88 «امەەننن ېيىنكىك»[ 21]
   «ەنااتىر ەققىادەھ ڭادىجا»  «ەناتىر ەققىدەھ ڭدىمى. ەننامەن ېيىنكىك»[ 22]

 ېااڭگ»   «ەرجىمھااالىت ۇڭنىااڭگ ېااڭگ»جىلااد  -19 ۋە «ەزكىرىسااىت ۇرتياا ەربىاايغ»
 .«ەرجىمھالىت ڭنىڭبى

جىلاد  -54 نەەي. «ەرجىمھالىت ۇڭنىڭد ڭيا»جىلد  -48 «ەننامەن ېيىنكىك»[ 23]
 ۇرتتىكىيا ەرباىغ ۆكۈمىتىنىاڭھ ۇاللىساىس ەنن ەرقىدا شا «ەرجىمھالىدات ەننىڭئ ۈەني»

 .ېيىلگەنيارماق  د ڭمى 800 ۇنمىلي 74يىللىق نىراجىتى 
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىننكىك»[ 24]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىننكىك»[ 25]
 ەققىادەھ ۇنالرھا ەناۇبىيج»  «ەنااتىر ەققادىەھ ېادىن. ەنناامەن ېيىننكىك»[ 26]
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 .«ەرجىمھالىت ۇشىيەننىڭد»جىلد  -23 ۋە «ەقىسس
 ەرھ ڭنىا «ەرجىمھاالىت ۇشاىيەننىڭد» ۋە «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج»[ 27]

 «بىلگىلى بولمىدى ەتكەنلىگىنىك ەگەن ەتتى ك ېچىپق ەڭرىقۇتشىمالىي ت» ەئىككىلىسىد
 ەڭرىقاۇتشاىمالىي ت»دا بولساا  «ەرجىمھاالىت ەننىاڭئ ۈەنيا» ېكىنلا. ەنگەنناتىرل ەپد
. ېلىادۇك ۇيغاۇنئ ەمەلىيەتكەئ ۇب. ەنگەنناتىرل ەپد «ەتتىك ېچىپق ېنىغاي ۇيسۇنالرنىڭئ
 .ەتكەنك ەكانگىيىگ ۇئ.ېيىنك

 ېيىنكاىك». ئاساسالىنىلدى ەگ «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا ەناۇبىيج» ەردەي ۇب[ 28]
 20 ەبىاالە ق ەككىزساا»دا بولسااا  «ەرجىمھااالىت ۈينىااڭك ېااڭگ»جىلااد  -19 «ننااامەەن
 .ېيىلگەند «ەمئاد ۇقئارت ڭدىنمى

 ڭچىااا ېلىمىزنىاااڭئ ۋە( Deguignes) .Jېگاااۇيگىنىائاااالىمى د ەفىرانساااىي[ 29]
 -1 ەئاساسااالنغاندا  مىالدىااي ەرىاازىگەپ ۈننىااڭق ۇڭئانىرىاادىكى ئااالىمى ناا ۇاللىسااىنىڭس
 ەياداپ ۋرۇپاادايا ەساىردەئ -4 ەمىالدىاي ۇنالرھا ۋەبارغاان  ەگەدا كاانگىيئانىرى ەسىرنىڭئ

 ۋە ڭغااۇلالرمو ۈركلەر تاا ۇنالر ھاا» ۇيگىنىساانىڭگېد. ەنئىااك ەجااادىئ ۇنالرنىااڭبولغااان ھ
 ۈننىاڭج ۇڭ  نا(يىلالر  پاارىژ -1758~  1756)« تارىخى ۇمىيئوم ڭتاتارالرنى ەرپتىكىغ
 ۇرتتىكىيا ەربىايغ»جىلاد  -27 «ۇقلىمااتول گەەرجىمىالەرتارىخىدىكى ت ۇاللىسىس ۈەني»
 .ڭقارا ەگ «ەمسىمت ەققىدەدجايالر ھ ەدىمكىق

جااان  ڭنىاا «ۈتااۈنت»بىاار  ەرھ ۋە ۈشەندۈرۈشاانىچ ەققىاادىكىھ «ۈتااۈنت»[ 30]
 .ۆرۈڭئىزاھاتتىن ك ېرىلگەنب ەگ «ۈتۈنت»باپتىكى  -2 ەنلىكىنىقانچىلىك ئىك ڭسانىنى
 .«ەرجىمھالىت ۇينىڭمون ېنۈۋي ۇنھ»جىلد  -103 «ۋېينامە»[ 31]
 .«ەرجىمھالىت ۇننىڭن ۇتوبا لي»جىلد  -95 «ۋېينامە»[ 32]
 .«ەرجىمھالىت ڭچىننى ۇلي»جىلد  -47 «ۋېينامە»[ 33]
 ۋە« ناتىرىساى ۇرتيا ەربىايغ  «ەنااتىر ەققدىەھ ېدىن. ەننامەن ېيىننكىك»[ 34]

 .«ەرجىمھالىت ۇڭنىڭي ەنب»
 .«ەزكىرىسىت رتۇي ەربىيغ. ەننامەن ېيىنكىك»[ 35]
 «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج.  ەننامەن ېيىنكىك» [ 36]
 ۇڭنىااااڭي ەنب» ۋە«  ەزكىرىسااااىت ۇرتياااا ەربىاااايغ. ەننااااامەن ېيىنكااااىك»[ 37]

 ەربىيغ»  «ەناتىر ەققىدەھ ۈندىش»جىلد  -6 «ەننامەن ېيىنكىك»[ 38. ]«ەرجىمھالىت
 ۇنخااۇاڭد ۇاللىسااىس ەنن»دىكااى  «ۈتااۈكلەرتاااش پ ېتااام م»[ 39] «ەزكىرىسااىت ۇرتياا

 .«ېشىت ەڭگۈم ۆھپەت ېننىڭس ېيپ ۋالىيسى



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 193 ~ 
 

 .«ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ».ەننامەن ېيىنكىك»[ 40]
 ڭنىڭجىشاى ۋساانىدىكى شاىيا -7يىم  -1978 ڭژورنىلىنى «ەتقىقاتىتارى  ت»[ 41]

 ەپساىلىت ۇماقالىساىدا با ېاگەند« توغرىسىدىكى ئىازدىنىش ۆچۈشىك ەرپكەغ ۇنالرنىڭھ»
 .ۇپايدىلىنىشقا بولىد ىللەنگەن ەلد

 ۇڭخاۇاج)« تاارىخى ۆلەتلەرنىاڭد ەدىمكاىئاساىيادىكى ق ۇرائوتت»: ېكگوۋرىنم[ 42]
بااپ  -6  ( ۇسخساىقىلغان ن ەرجىمەت ۈەنج ڭجا ەشرى يىلى ن -1958كىتاپ ئىدارىسى 

قويغاان  ۇرغانئوتت ېكگوۋرىنم. ەتلەرب -167~  166  «ۇنالرھ ەنكىرگ ېسىپب ۋروپاغايا)
 ېكىنگەناادىنشاىمالىدىن چ ۆللۈكنىااڭچ ۇنالرھا الىيشااىم( يىلاالر -370~  170)يىام  200

 -170 ەمىالدىااي ەرىقىدەشاا ڭنىڭھااازىرقى شااىنجا ەنىااالي ۋمىنىااڭنااان قو ۇيااانق ېاايىن ك
شاىمالىي  ەينىادەك -ئالادى ڭيىلنىا -370بارغانلىقىدىن تارتىپ  ېلىپئ ەتپائالىي ەيىلىغچ

 ەمماا ئ. ۆرساىتىدۇك رىلىقنىبولغان ئا ەيوقاتقىنىغىچ ۆلىتىنىئاالن د ۋمىلىنىڭقو ەڭرىقۇتت
 ەرىقىدىكىشا ڭنىڭشاىنجا ۋمىنىڭنان قو ۇيانق ۇنالرنىڭشىمالىي ھ ېرىيالالرمات ەنزۇچەن

شااىمالىي . ۆرۈلىاادۇيىلااى ك -151 ەمىالدىااي ەئااانىرقى ناااتىر ەڭئ ەققىاادىكىپائااالىيىتى ھ
 لىيشاىما ۇبا ېكىن لا. ۆرۈلىادۇيىلى ك -153 ۇئانىرقى ناتىرىم ەڭتوغرىسىدىكى ئ ۇنالرھ
باارلىقى  ۇناساىۋەتقاناداق م ۇرساىدائوتت ۇنالرشاىمالىي ھا ۆچكەنكا ەرباكەغ ەنبىل ۇنالرھ
 .ەلۇمنام ېخىت

« ژورنىلاى ەقىاقەتھ»  «ۇزلىرىغا ۇنھا ۋە ۇزلىرىئىران غا»: ۇڭمىيەنج ېنس[ 43]
 .سانى -3توپالم  -1ئايدىكى  -5يىلى  -1944 ڭنى

 ۇالرئا ۇپ تارىخنامىلىرىادىكى ئائورساى بولا ۇڭگوئائورسى ج»: ھاتتائىزا ەسلىئ[ 44]
 ۋرۇپااادىكىلىرىيا ۇالرنىااڭئ. تارقالغااان ەنۇبىغاااج ۋرۇپانىااڭيا ەرقىشاا ۋەئاسااىيا  ەربىاايغ

.............. ۇراقالشقانئارىلىقىدىكى رايونالردا ئولت ەرياسىدون د ەنبىل ېغىقاراباقان ت
 .ېيىلگەند« مىغىبىر تار ىالرنىڭئاالنالر ئائورس

 ېرىيااااللىرىتاااارىخى مات ۇنيااااد»قىلغاااان  ەرجىااامەقاتاااارلىقالر ت ېچاااى ساااىخ[ 45]
   «ۋرۇپاايا ەربىايباشالىرىدىكى غ ەساىرنىڭئ ۇرائوتت. توپلىمى ەسلەپكىد ەنمۇئەسىنىڭم
 .ەتلەرب -32~  31 ەشرى يىلى ن -1958كىتاپخانىسى  ەنليەنس

 .لىللەنگەنەد ۇمۇماقالىسىدا ب ڭشىڭنىڭجى ۋشىيا[ 46]
 ېگەند «ەتقىقاتلىرىت ەققىدكىھ ۇنالرھ ڭئالىملىرىنى ۋروپايا» ۇڭۋۇس ۋئالىم يا[ 47]

 -1930 ڭنىا« ژورنىلاى ەساىللىكئىلمى پ ۆلەتد» ۇنۋېرىسىتېتىنىڭئ ېيجىڭب)ماقالىسىدا 
 ۋە ۆچۈشااىك ەرپااكەغ ۇنالرنىااڭھ» ېچااى سااىخ( ېسااىلغانسااانىغا ب -3تااوپالم  -2يىلااى 
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 ڭژورنىلىنىا «ەتقىقااتىتاارى  ت»)ماقالىساىدا  ېاگەند «تىپائاالىيى كىۋروپاادىيا ۇالرنىڭئ
 ۇاللىلەرشااىمالىي ساا» ۋە «ۋېينااامە»ناتااا ھالاادا ( ېسااىلغانسااانىغا ب -3يىللىااق  -1977

بىار  ڭنى( ئاالن)ئائورسى  ەنسوغدىيانا بىل ېلىپ ئىشىنىپ ق ەرگەدىكى ناتىرىل« تارىخى
 ۆتكەن سوغدىيانادىن ئ جەريانىدا ۆچۈشك پاغاۋرويا ۇنالرھ ۇڭا ش. چىقارغان ەكۈني ەپد
 .قارىغان ەپد

 ېرىياااللىرىمات« تااارىخى ۇنياااد»قىلغااان  ەرجىاامەقاتااارلىقالر ت ېچااى سااىخ[ 48]
 .ەتب -34  «توپلىمى ەسلەپلىد ەجمۇئەسىنىڭم

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىننكىك»[ 49]
 .«ەقىسس ەققىدەسىيانپىالر ھ. ەننامەن ېيىننكىك»[ 50]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىننكىك»[ 51]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىننكىك»[ 52]
 ۇناا ەگ( جىلااد -59) «ۆرنەكلەرئاا ۇمىيقىلىشااقا پاياادىلىق ئوماا ەئىاادار ەلنااىئ»[ 53]

بااتىا ناان  ۈكەنئا ڭوئا ۇرلىرىدائوتت ڭيىللىرىنى ەنۋۇجىي ېرىشىچە ئىھاھ ب ەنشېڭنىڭس
 ۇنىااڭشااىلوالر ئ. ئاتالغااان ەپد ەڭرىقااۇتت ۇتشااىلوج ۇپبولاا ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنبااى ن

 ۇنىااڭئ ۇراقالشااقانلىقتىن تارقىىااپ ئولت ەرەپااتەت ڭئااو ۇپ بىاار تااارمىقى بولاا ۋمىنىااڭقو
. ەجىنناام» ۇپ بىار تاارمىقى بولا ۇنالرنىاڭھ ۇتوغااالرم. ئاتالغاان ەنناامى بىال ۋمىنىڭقو

 ەئىچىااگ ۇمشااىمالىي دىالردىاان قااور ە د «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا ۋەىااالر شااىمالىي د
توغاالر  ەۋرىدەلىسى دۇالجىن س ۋېي. ېيىلگەنئىدى  د ەبىلەق 19توغا قاتارلىق  ەنلەركىرگ

 .ئاتالغان ەپمۇد ۇنلىرىتوغا ھ ەنەبىر تارمىقى بولغان بولغاچقا  ي ۇزالرنىڭئارىالشسا غ
 «ەنااتىر ەققىادەھ ەندىشاىي»  «ەنااتىر ەققىدەھ دىڭلى. ەننامەن ېيىنكىك»[ 54]

 «ەنااتىر ەققىادەھ ۋۇدى. ەزكىرىسىپادىشاھلىقى ت ۋېي. ەزكىرىسىپادىشاھلىق ت ۈچئ» ۋە
 .ڭقارا ەقىلگەدىن ئالغان ن «ۋېينامە» ۇج ېيدىكى پ
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىننكىك»[ 55]
 ەققىادەھ ۋۇدى ەزكىرىساى پادىشااھلىقى ت ۋېاي  ەزكىرىسىپادىشاھلىق ت ۈچئ»[ 56]
 ەققىادەھ ەندىشاي. ەنناامەن ېيىنكىك»  «ەرجىمھالىت ڭنىڭيا ڭجا»جىلد -8  «ەناتىر

 ۇنىڭشااا ۈەنيااا»جىلاااد -75  «ەرجىمھاااالىت ۋنىڭشاااا ۈەنيااا»جىلاااد -74  «ەنااااتىر
 .ەرجىمھالىت رنىڭئايالال ەتلىكئىپپ»جىلد -84  «ەرجىمھالىت

 ەققىادەھ ۋۇدى. ەزكىرىساىپادىشااھلىقى ت ۋېاي. ەزكىرىساىدىشاھلىق تپا ۈچئ»[ 57]
 ۇنالرھا ەناۇبىيج. ەنناامەن ېيىنكاىك»  «ەرجىمھالىت ڭجىنى ڭجا»جىلد -15  «ەناتىر
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 .«ەقىسس ەققىدەھ
 .«ەرجىمھالىت ۇڭنىڭەت ڭجىيا»جىلد -56 «ەجىننام»[ 58]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ۋەشىمالىي دىنالر . ەجىننام»[ 59]
 «ەرجىمھالىت ۈەنخيەنىڭي ۇلي»جىلد -101 «ەجىننام»[ 60]
جىلااد   -15 «ەزكىرىسااىپادىشاااھلىقى ت ۋېااي. ەزكىرىسااىپادىشاااھلىق ت ۈچئاا»[ 61]

 .«ەرجىمھالىت ڭشىنى ڭلىيا»
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ۋەشىمالي دىالر . ەجىننام»[ 62]
 ۇرلىرىاادا ئوتت ڭلىرىنىاايىل ەياائەنت»: دا «ەرجىمھااالىت ېنىڭشااىل. ەجىننااام»[ 63]

 ۇپ يەنمېناادىنبول ەرسااانس ۇزالرغاا ەزىب ۋە ېشااىل ېرىااپ ب ۈزياا ەھەتچىلىااكق ڭجااۇدامى
 ېتىۋاالندىنسا ۇالرنىئا ەنجاي ۇليا ېگاىب ېىكچاىچ ېبىيز. ەلدىك ېچىپرايونىغا ق ڭغايىنى

 ڭجااۇبى ۈيساا ەني ۇنسااانغ ەيۋەتلااكھ ېاايىنك...... .ئااازات قىلاادى ۇللااۇقتىنق ېاايىن ك
جاى  ېاڭت ېيتقانادا ئ ۇقالشانىتول ۇنقوشا ەندۇڭدىنجىغا ش ېڭت ەشكەرل ەمىردورغايى  ئ

ئىككىادىن  ۇتاۇپت ۇزالرنىغا ۇدىنيىجا ەۋەتىاپ قاتاارلىقالرنى ئ ۇڭل ڭجا ڭ گويا ۇنسانغ
 ۇئا ۇپ ياشاتا بولا ەچاچەن ەيىاى يىگىارىم ۇش ېشىل. ەلدىك ەيدەپھ ېلىپقىىپ تاقاق س

 ېيىنك..... ەتلەندىھاقار ۆپك ەرىپىدىنت ۇڭل ڭجا ەلگىچەك. بار ئىدى ەئىچىد ۇالرنىڭش
 .ەنگەنناتىرل ەپد «ېتىۋېتىلدىس ۇللۇققاق ەكىشىگ ەندىگ ۇەنشى ن ېنپىڭلىقر

 
 

 ئىگىلىكى ۇنالرنىڭباب ھ -9
 

 ەدەنىيىتىقورالالر م ۆمۈرت ۇنالرنىڭھ. 6

 
 ەبىلىشات ۈزۈلۈشاىنىت ەنت ۋاننىاڭھاي ەتاكەنك ۇرۇپقا ەسلىئاللىقاچان ن»: ماركىا

ئاللىقاچاااان يوقالغاااان . ۆرۈرقىلىاااش ز ەتقىاااقت ۈزۈلۈشاااىنىت ۇساااتىخانالرنىڭئ قۇقالاااد
 ەتقىاقت ۇقلىرىنىقالاد ۋاساتىلىرىنىڭ ەماگەكئ ۇبىلىشتىم ۈزۈلمىسىنىئىجتىمائىي ئىگىلىك ت
 ۈچىكاا ەمااگەكئ ەتئونشاشااال ئىنسااانىي ۋاسااتىلىرى ەمااگەكئ... ۆرۈرقىلىااش ئونشاشااال ز

بولغااان  ەۋەت ەمااگەكئ ەنەقالماااي  ي ۇپالبولاا ىۆلچىگۈچىساائ ەرىجىسااىنىڭد ەرەققىياااتىت
 ەمااگەكئ ۇنالرنىااڭھ ۇڭا شاا[. 1]ېااگەند «ۆرسااەتكۈچىدۇركو ۇناسااىۋەتنىڭئىجتىمااائىي م
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 ۈزۈلمىسانىت ىلىاكئىجىتماائىي ئىگ ۇنالرنىڭقىلىش  ھ ەتقىقت ۇقلىرىنىقالد ۋاستىلىرىنىڭ
 .ېسابلىنىدۇھ ۇچبىلىشتىكى ئاچق

 ەماگەكئ ەنچاغلىرىدا ئىگىلىگ ۈللەنگەنگ سىردىكىەئ-3 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ھۇنالر
 ەچاچەئاون ن ېقىنقاىقاورالالر بولغاان ي ۆماۈرت ەلكاىمىا قورالالر بولماستىن  ب ۋاستىلىرى

 ېزىشاالرق ېئولوگىيىلىاكئارن ېرىلغاانب ېلىاپساىرتىدا ئ–ئىچى  ۆلىتىمىزيىلدىن بويانقى د
 .يدۇەمىنلەت ەنماتىرىيالالر بىل اددىم ەھەتتىكىج ۇبىزنى ب

 ۇمھاۇريىتىج ەلاقن ڭغاۇلىيەمو ەماتىرىياالالر ئىچىاد ېئولوگىيەلىاكئارن ەلدىكىئ چەت
 ۇراقالشاقانئاساسالىق ئولت ۇنالرنىڭھ ۋاقتتىكى ەينىئ)قايسى جايالردىن  ەرھ ەۋەسىدىكىت

 ۋە ەبرىلىاارىتاااش ق ەكىللىكچاسااا شاا ەساالەپكىد ەڭئ ۇنالرنىااڭھ ېزىلغااانق( رايااونلىرى
 ەڭرىقااۇتت ۋاقىتتااا ەينااىمىاام شااىمالىدا  ئ 70 ۇرنىااڭنباتۇالى ئھااازىرق) ېغىاادىننويااان ت

بىار  ەرسىلەرچىققان ن ەۋرىلىرىدىنق ەدىمكىق ۇنالرنىڭھ ېزىلغانق( ئىدى ەۋەئوردىسىغا ت
 ەبارىلەردىنبولغاان چاساا ق ەنساۇپبولغاان ئارلىققاا م ەۋىارگەد ەدىمكىق ەڭئ. موم ەدەرق

-3ئااانىرى  ەسااىرنىڭئ-4 ۇرۇنقىىياادىن باامىالد ۋە ەنااجەرن ۆمااۈرپالتااا  ت ۆمااۈرچىققااان ت
-3 ېغىادىكىيىلى نوپاان ت-1954.  ۈگەندۇري ۆمۈربولغان ت ەنسۇپباشلىرىغا م ەسىرنىڭئ
 -2 ۋە -3 ۇرۇنقىچىققاااان مىالدىيىااادىن بااا ەبااارىلەردىنق ەدىمكاااىق ۇرلاااۇقنوم-9 -8 
 ۈرماۆان تباشااق  يوغا ۆمۈرقىرلىق ت ۈچئ ەقورالالر ئىچىد ۆمۈربولغان ت ەنسۇپم ەسىرلەرگەئ
ھالقااا  ۆمااۈركىچىااك ت-ڭ  چااو(ھالقىسااى بااار ېتىاادەئىككااى چ ۈگەننىااڭي) ھالقااا  ۈگەنياا
 ەيااپراقچ ۆماۈرت(. تىلى باار ۆمۈرت ۇپ ھالقىسى بول ڭقورساق تاسمسىنى ڭئاتنى ەزىلىرىب)
 ۇۋاقلىرىئا ۆمۈرت ۋە( . بار ۇكچىلىرىتوش ۇپ بول ەياپراقچ ۆمۈرت ەكىلىكئات ش ەزىلىرىب)

 ەسااىرلەرگەئ -2  -3 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا ۇچىققىنىماا قەباارىلەردىنتاااش  ۇمىالقياا. بااار
  (پارچىساى)قىلىاب  ەمشاەر ش ۆماۈرباشاىقى  ت ەيازەن ۇزۇنقىرلىق ئا ۇچبولغان ئ ەنسۇپم
 [.2] ۇرد ۇمالرياسالغان باشقا بوي ۆمۈردىنت ۋە ۈگەني ۆمۈرت

داش ئاااپتونوم ئىتتىپاقاا ۇرىياااتئىتتىپاااقى ب ۋېتسااو ەيىلغىااچ-1951يىلىاادىن -1944
 ەسااىرگەئ-1 ۇرۇنقىمىالدىيىدىاادىن باا ەتراپىاادىنئ ۇالنئااودئ ەركىزىااىم ۇمھۇريىتىنىااڭج
 ېلىاپ تۆمۈرقورام قويىادىغان ق ۆمۈرت ۋەقورالالر  ۆمۈرت ەتكەنئىشل ۇنالربولغان ھ ەنسۇپم
 ەچچىسااىسااوقىدىن بىاار ن ۆمااۈرت ۋەئورغاااق  ۆمااۈرت ەنەي ۇنداقالئوچاااق  شاا ېرىتىاادىغانئ
. ك. پ ېئولوگىئىتتىپااقى ئاارن ۋېتيىلى ساو-1924باشقا   ۇنىڭدىنئ[. 3]غانېزىۋېلىنىق

 ەساىرگەئ-1 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ەبرىسىدىنق ۇنھ ۇرلۇقنوم-6 ېغىدىكىنويان ت ۋكوزلو
 [.4]ېزىۋالغانق الرنىمىخ ۈرلۇكت ۋە ۈگەنياسالغان ي ۆمۈردىنبولغان ت ەنسۇپ م
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قايساى  ەرھ ڭغۇلنىاڭئىچكاى مو ئولوگلىرىمۇېئاارن ېلىمىزئ ۇيانيىلدىن ب 20 يېقىنقى
. ېزىۋالادىقاوراللىرىنى ق ۆماۈرت ۆپكا ېلاىن ۇنالرنىاڭھ ەبرىلىرىادىنق ۇنجايلىرىدىكى ھ

 ېرىادىكىي ېاگەند ۇپەنشاىگ ۇنىنىڭنوشا ۇڭغارئايمىقى ج ۋيىلى ئىكجا-1979: ەسىلەنم
الدىيىادىن يىلىادىن مى-475 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با) ەۋرىنىاڭد ېغىلىقي ەبرىسىدىنق ۇنھ
 ەكىللىكشا ۇرمىقىيوپا ۆگەتبولغاان سا ەۋەت ەزگىلىاگەئاانىرقى م( يىلىغىب-221 ۇرۇنقىب
قاتاارلىق  ەكئىلام ۆماۈربىگىاز  ت ۆماۈرت ەيازە ن ۆمۈرت ۈگەن ي ۆمۈرت ەنجەر ن ۆمۈرت ۇزۇنئ
 [.5] ېزىۋېلىندىق

 ەبرىساىدىنق ۇنھا ېرىادىكىي ېاگەند ۈلاۈڭتەيتي ۇنىنىڭنوشا ۇڭغااريىلى ج-1974
-8ەيىلىاااادىن مىالدىااااي-206 ۇرۇنقىمىالدىيىاااادىن باااا) ەۋرىااااگەد ەنن ۋە ىااااقېغىلي

بسالىق   ۈزتا ۇچىبىار ئا)جوتاو  ۆماۈرت ەكىللىكش ۇمشۇقت ۇرنابولغان ت ەنسۈپم(ەيىلىغىچ
  ئىككااى (باار ۈشاۈكىت ۇماۇالقدا يۇرىساىئوتت ەكلىدە شا ۇمشاۇغىت ۇرناات ۇچىبىار ئا ەنەي

 [6]ېزىۋېلىندىىقالر ققاتارل ەندۇۋائ ۆمۈرت ۈگەن ي ۆمۈرت ۇملۇقبوغ
 ەبرىساىدىنق ۇنھا ېرىادىكىي ېاگەند ۇدۇڭگاوپ ڭناھىيىساىنى ۇڭشېڭيىلى د-1980

قىارى ئويماان ياساالغان  ۋە ېساىب ەمشاەر ش ۆماۈرت ۇقھالقا  يولل ەئەللۇقت ەۋرىگەد ەنن
باشاقا  ئىككاى  ۆماۈرقىرلىاق ت ۈچئ ڭيايپا ۋەقىرلىق  ۈچئ ەكىللىك  رومبا ش ەنجەرن ۆمۈرت
 ۇلاۋۇرىنىچ ڭئاتنى ەرىپىدەھالقىسى  ئىككى ت ڭسىدا كىچىۇرئوتت) ۈگەني ۆمۈرت قۇغۇملۇب

 ەكىللىكھالقاا  چاساا شا ۆماۈرقاازان  ت ۆمۈرت ڭقان دا ۆمۈر  ت(ھالقىسى ڭباغاليدىغان چو
 [.7]ېزىۋېلىندىق ۇملىرىبوي ەتزىنن ۆمۈرت ۋە ۈگمەنت ۆمۈرت

 ۇنھا ەنتىدىكىك ۋجيافاڭجا ۇنىۇشئارقا ن ڭيىلى بايىنغوم ئايمىقى چانار ئو-1969
 ەناجەرن ۆماۈرت ۋە ەيازەن ۆمۈرت ەمشەر ش ۆمۈربولغان ت ەنسۇپم ەۋرىگەد ەنن ەبرىسىدىنق
 [.8]ېزىۋېلىندىق

 ەتكەنلىكىگەقاورالالرنى ئىشال ۆماۈرت ۇنالرنىاڭھ ۇكىتابلىرىادىم ەدىمكاىق ئېلىمىزنىڭ
 ە د «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل» ەسااىلەن م. بااار ەرئائىاات ناااتىرىل

ئىشاالىتىدىغانلىقى  ەياازەن ېلىب قاا ېقىنغاااقىلغاناادا يىراققااا ئوقيااا  ي ۇرۇشئاا ۇنالرنىااڭھ
 ېساىمبىار نىام ئ ېيىلىادىغاند «جىڭلاۇ»ۇنالرنىڭھ ەنەي اباشق ۇنىڭدىنب ەنگەنناتىرىل

يىلاى -116 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با. ئىادى ەمشەردائىم ئىشلىتىلىدىغان ش ۇب ۇ بول ېلىچىق
 3000 ۇقىلغانادىم ەغلاۇپم ۇنالرنىشىمالىي ھ ۇنز ېڭد ۇنىسانغ ۇلۇغئ ۇاللىسىنىڭس ەنن
 [.9]داش قازان ئولجا ئالغان ڭئىككى مى ەمشەر ش

-3 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا ۇنالرنىااڭھ ەبىاارگ ېرىياااالريازمااا مات ۋە ېزىلماااق بااارلىق
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 ەساىردىنئ-3 ۇرۇنقىبامىالدىيادىن  ەنلىكى ئىك ەقورالالرغا ئىگ ۆمۈرئىلگىرىال ت ەسىردىنئ
 ەسىردىنئ -2 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ەتكەنلىكى ئىشل ۆلەمدەك ەڭقورالالرنى ك ۆمۈرت ېيىنك
 ۈنۈملااۈكئ ۋاجالنغااانلىقىنىرا ەپئىلگىاارىل ەنىمااۇي ېخنىكىسااىنىڭت ۆمۈرچىلىااكت ېاايىنك

 .ېرىدۇئىسپاتالپ ب
 ۇمىاا قورالالرما ەنەقاورالالر ئىچىادىن ساىرت  ي ۆمۈرت ەئىچىد ۇيۇمالرب قېزىۋېلىنغان

مىالدىيىاادىن  ەباارىلەردىنچاسااا تاااش ق ەدىمكااىق ەڭشااىمالىدىكى ئ ۆللۈكنىااڭچ. بااار
 ۈگەن مىا پالتا  مىا پىچاق  مىاا باشااق  مىاا يا ەنسۇپم ەسىرلەرگەئ 3~ 7ۇرۇنقىب

يىلى نوياان -1954. ېزىۋېلىنغاباغ قاتارلىقالر ق ۇنمىا بوي ۋە( ەينەكمىا ئ) ۆرگۈمىا ك
 ڭكىچىا ەۋەت ەسىرلەرگەئ -2~3 ۇرۇنىمىالدىيىدىن ب ەبرىدىنق ۇرلۇقومن-9-8 ېغىدىكىت

  (تام ەشب)قىرلىق مىا باشقا  ۈچ  ئ(ياسالغان ۆمۈردىنتىم ت ڭغۇراققو) ڭغۇراقمىا قو
مىاا  ۇتقاۇچ قىا ت ۇق   قوپام ياسالغان مىا قوش(ئىككى تام)قىرلىق مىا باشقا  ۆتت
ياسالغان مىاا  ەپىاان. چىلىرى چىققاانپاار ەساۋاتمىاا ئ ۇرغاۇنن ۋەجوغىساى  ەينەكچ
ئىگىاز   ەگلىگىت ەزىلىرىنىب ەكىللىك ش ۇمۇالقي ۇنلۇق بوي ۇزۇنئ ەزىلىرىب ۇيۇمالرنىڭب

 ۇرۇممىقاداردا قا ۆپسىرتىغا ك ۇالرنىڭبار  ئ ۇتقۇچىت ېكىلەەن چ ەقىشن ەرەپىگەئىككى ت
 ۇشاىبول ەساۋابالرغان ئچااي قاينىتىادى ۇيۇمالرمىا ب ۇقالغانلىقىغا قارىغاندا  ب چاپلىشىپ

ئىككاى  ەئەللاۇقت ەساىرلىرىگەئ-1~ 2ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ەبرىدىنق ۇرلۇقنوم-3 ۇمكىنم
 ەقىاشقىرلىق ن ۆپك ەرىپىگەبىر ت ەنەسىلىق ي ەرەپىبىر ت ڭبىرسىنى) ۆرگۈمىا ك ۇشئاق
 ەقىاااشن ەكىللىكشااا ېتاااىن «卫»ەبىرساااىگ ەنەي بېكىاااتىلگەن  ۇتقاااۇچىت ېكىلگەنچااا
 ەشب ۇرىساىداقىرلىاق  ئوتت ۆتتا ەبرىادىنق ۇمۇرلاۇقن-24. زىۋېلىنىغانېق( ۈشۈرۈلگەنچ
 ۇماۇالقباار ي ۇتقاۇچىت ۇالقلىق ق ۈچئ ەبرىدىنق ۇمۇرلۇقن-26 ەسۋات بار مىا ئ ۆشۈكىت

 .چىققان ەسۋاتمىا ئ
 ەئەللاۇقت ەساىرلەرگەئ -2~3 ۇرۇنقىمىالدىيدىن با ەبرىدىنتاش ق ەكىللىكش يۇمالق

مىاا  ەكىلىك  چاساا شا(پارچىساى) ەمشاەرمىا ش ەنجەر ن قىرلىق مىا ئوق  مىا ۈچئ
 ۇيااۇمىب ەتمىااا زىناان ۆشااۈكلۈكت ۈچئاا ەكىللىك شاا ڭغااۇراققو ۈگەن مىااا ياا ڭ دا
 .ېزىۋېلىغانق

 ەبرىلىرىااادىنق ۇنھااا ېغىااادىكىنوياااان ت ۋيىلاااى لوزلاااو-1924باشاااقا   بۇنىڭااادىن
چااق  مىاا مىاا ئو ۋە ڭقاانبولغان مىاا دا ەنسۇپم ەسىرگەئ-1~3 ۇرۇقىمىالدىيىدن ب

 ۋىساكىيمۇيىلاالردا سوسنو-1929-1928. چىققان ېزىپقاتارلىقالرنى ق ۇلغاھالقا  مىا دوب
 ەيكىلاىرىساىدىن مىساتىن ياساالغان ئاات ھەبق ۇنيىلىام جىلغىساىدىكى ھا ڭغۇلىيەنىڭمو
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 ەيكىلاىمىساتىن ياساالغان ئاات ھ ۇئاساساالنغاندا  با ەلىللەشاكەد ەكشاۈرۈپت. ېزىۋالغانق
مىالدىيىادىن  ەيكىلاىمىاا ئاات ھ ۇئاساساالنغاندا  با ەلىللەشاكەد شۈرۈپەكت ېزىۋالغان ق
 [10]ەنئىك ەۋەت ەسىرگەئ-1 ۇرۇنقىب

 ەبرىلىرىااادىنق ۇنقايساااى جايلىرىااادىكى ھااا ەرھ ڭغاااۇلىنىئىچكاااى مو ئېلىمىزنىاااڭ
 ەرباىھ ەنئاساسا ۇالرئا ۇپ بول ۇمالرمىا بوي ۆپك ېلىن ۇئىچىدىم ۇيۇمالرب ېزىۋېلىنغانق

. ەتئىبااار ۇيۇملىرىاادىنب ەتزىناان ۋە ۇقلىرىسااايمانلىرى  ئااات جابااد-اتەسااۋقااورالالر  ئ
 ۇنھاا ەنتىاادىكىك ۋنۇڭباااالتا ۇنىنوشاا اڭجىنئااايمىقى كاا ۋيىااى ئىكجااا-1972 ەسااىلەن م
يادىكاارلىقلىرى بايقالغاان  ەدنىايەتم ۈركاۈمبىار ت ەنساۇپم ەۋرىاگەد ېغىلىقي ەبرىسىدىنق

قىساا پالتا مساى  ۇمشىغىساىمانقىرا تقاا ۈمىلىادىنج ۇياۇمالر ئاساسالىقى مىاا ب ۇپ بول
  مىاا ۈگمەنمىاا تا ەناجەر مىا پىچاق  مىاا ن ۈشكە مىا ئ ۇغۇچ مىا ئوت بىگىز 

 ەكىللىك شاا ۇلااۇڭب ۆتتاا ڭ  تىااەكىللىكشاا ېشااىب ۋاناااتھاي ەكىللىك شاا ۇشھالقااا  قاا
مىساى ئاات  ۈگەن مىسى ت ۇيۇمى ب ەتمسى زىنن ەكىللىكش ۈگمەنت ەكىللىك سىلىندىر ش

 ۈڭگاۈزدىنق ۋەھالقاا  ۇنباشاقا ئااز سااندىكى ئاالت ۇنىڭدىناتارلىقالر بولغان  بق ۇقىجابد
 ېااگەند ۈلااۇڭتەيي ۇنىنىڭنوشاا ۇڭغاااريىلااى ج-1974[. 11]چىققااان ۇيااۇمالرياسااالغان ب

 ەبىلىلىرىاادىنمۇق ۇنھاا ەنسااۇپم ەۋرىااگەد ۇاللسااىىس ەنن ۋە ەۋرىد ېغىلىااقي ېرىاادىكىي
يىلاى باايىنغوم -1979[. 12]چىققاان ۇياۇمالربقاتاارلىق مىاا  ۇقلىرىئاساسلىقى ئات جابد

 ۇناي رايونىاادىكى ھااۇسااتقىاار ئ ۇنىنىڭنوشاا ەشاامەئارقااا بىرل ۇرائااايمىقى ئااويرات ئوتتاا
 ۇپ بولاا ۇيااۇمالرئاساساالىقى مىااا ب ۇيادىكااارلىقلىرىم ەدەنىاايەتچىققااان م ەبرىلىرىاادىنق

مىاا  ەكە كمىاا  ەناجەر مسى پالتا  مىا پىچاق  مىاا ن ۇمشۇغىسىمانقاقىرا ت ەئىچىد
 ۇيۇمىب ەتمىا زىنن ەكىللىكش ۇغر  ب ەكىللىكسىلىندىر ش ەكىللىك باشاق  كىرسىت ش

ئااايمىقى  ۋيىلااى ئىكجااا-1962 ەنەي[. 13]ى بولغااان 30 ۇقلىرىاادىنجابد ئااات ۋا ھااار ۋە
مىا  ۇنھ ەنسۇپم ەۋرىگەد ۇاللىسىس ەنبايقالغان ن ەنتىدىنك ۇجىگۇس ۇنىنوش ۇڭغارج
 ېشاى قاوي ب ېشاى ب ۇرنات ۇغا مىا ب ۈڭگۈزلۈكم ۇزۇنئ ۇرغانت ۆرەئ ۇئىچىدىم ۇيۇملىرىب
قاتاارلىقالر  ڭغاۇراقمىاا قو ۋە ۇياۇمىب ىنانەتمىاا ز ەكىللىكش ېشىشىر ب ۋە ېشىب ۆرەب

 [.14]بولغان
مىالدىيىاادىن  ېزىۋېلىنغااانق ەبرىلىرىاادىنق ۇنقايسااى ھاا ەرھ ېغىاادىكىنويااان ت يەنە

ياساالغان  ۆڭەكتىنس ەيادىكارلىقلىرى ئىچىد نىيەتەدەم ەئەللۇقت ەسرىلەرەئ-1~2 ۇرۇنقىب
قاتااارلىقالر  ۇيااۇمب ۆڭەكسااىزىلغان ساا ۈرىتىساا ۋاناااتچوكااا  ھاي ۆڭەكيااا پااارچىلىرى  ساا

مىاا قااورالالر   ۇبا[. 15]ياوق ۇچىلىكىتىلغااا ئاالغ لاۇپ ساانى ناھاايتى ئااز بو ۇ بولساىم
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شاااللىنىپ  ڭالرنىااقورال ۆڭەكساا ېااينك ەلگەناادىنقااورالالر بارلىقاااق ك ۆمااۈرت ۇپمااۇبول
 .ۇئىسپاتاليد ەتكەنلىكىنىك

 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با ېپىلغان قايسى جايلىرىدىن ت ەرشىمالىدىكى ھ ۆللۈكنىچ چوڭ
قااورالالر  ەربااىياسااالغان ھ ۆمااۈردىنت ۇقىرىقىبولغااان ياا ەنسااۇپم ېيىاانگەك ەسااىردىنئ-3
 ۇرمااۇشت ۋە( ۇقائوغاااق  ساا)قااوراللىرى  ەپچىقىرش  ئىشاال(باشااقاق ەمشااەر ش ېلىب قاا)
چاغادا  ەيناىدىان قارىغانادا  ئ( مىق ۆمۈرت رچىلىرى پا ۆمۈرھالقا  ت ۈگەن ي) ەسۋابلىرىئ

 ۋە ەپچىقرىشئىجىتمااائىي ئىشاال ەنەي ەمە  ئىشااالردىن ئ ەرباىقااورالالرنى ھ ۆمااۈرت ۇنالرھا
قااورالالرنى  ۆمااۈرت ۇالرنىااڭئ ۇنىڭاادىنب ەتكەن ئىشاال ۇميۇزلااۇكئوم ۇرمۇشااتىمۇت ۈناادىلىكك

 ڭقورالالرنىا ۆماۈرت ۇبا ەنەي. دۇبولى ۆرۈۋېلىشقاك ەنلىكىنىئىك ەڭك ڭائىرسىنىئىشلىتىش د
 ېچلىرىىماۇپ ېارىتىشئ ۆماۈرت ۋە ېلىپق ۇيىدىغانقورام ق ۆمۈرت ۇپمۇسانىدىن  بول ۋە ۈرىت
 ڭچاو ېلىالرنا ۆلىمىقاوراللىرىنى ياسااش كا ۆمۈربايقىلىشىدىن قارىغاندا ت( ئو چاقلىرىنى)

 ۇالرغائ ەني. ۇرسىتىدۆك ەنلىكىنىزور ئىك ېھتىياجىنىڭىغا بولغان ئرودىس ۆمۈرت ۈب. بولغان
ھالقىلىرىغاا  ۆماۈرقىرلىقلىقاى  ت ۈچئا ڭباشااقالرنى ۆماۈرت ۋە ېلىپ  ق ېچىلغانلىقىئ ۆشۈكت

 ۇيمىچىلىاقق ۇرەككەپلەشكەن م ەكىلىش ڭقورالنى ۆمۈرقارىغاندا  ت ېكىتىلگەنلىكىگەتىم ب
 ۇيمىچىلىاااقق ۋە ۆمۈرچىلىاااكچاغااادا ت ەيناااىئ دىنۇنىڭاااب. ەپىسلەشاااكەنن ېخنىكىساااىمۇت
 ۇپساااوق ەنەي ەنبىااال ۇنڭشااا. ەتكەنلىكىناااىي ەۋىيىگەسااا ەلگىلىاااكب ېخنىكىساااىنىڭت

 ېكىااادىغانچ ەقىاااشن ۋەئاچىااادىغان  ۆشاااۈكت ۈزلەيااادىغان ت ېگىاااپياپالقاليااادىغان  ئ
 ىاايەربئاساساالىقى ھ ەنەئانىرىاادا  ي ەڭئ. ۇبولىااد ۆرۈۋېلىشااقابااارلىقىنى ك ڭمۇسااايمانالرنى

ياسالغانلىقى  ئورغااق ساوقا  ۆماۈردىنت ەپىنچۆكا ۈگەننىاڭي ۋە( ەمشاەرقىلىب  ش)قورالالر 
ياساالغانلىقى  ئاوق  ۆماۈردىنت ڭمۇياسالغانلىقى  ئوق باشاىقىنى ۆمۈردىنت ڭمۇقاتارلىقالر نى

 ۋە( ۇققوشاا ەياانەك چ) ەسااۋابلىرىنىڭئ ۇرمااۇشياسااالغانلىقى  ت ۆمااۈردىنت ڭمۇباشااىقىنى
-3 ۇرۇنقىباا مىالدىاايىنمىسااتىن ياسااالغانلىقىدىن  ۆپىنچەبولسااا كاا ىنىااڭۇيۇملىرب ەتزىناان

مىااا  ەپچىقىرىشااىدائىجتىمااائىي ئىشل ۇنالرنااڭھ ڭقورالالرنىاا ۆمااۈرت ېااينك ەسااىردىنئ
ئاوق  ۆمۈرنىاڭت. ۇبولىاد ۆرۈۋېلىشاقاك ۆتكەنلىكىنىئا ۇنغاائور ېتەكچاىي ېسىپقورالالرنى ب

 ۋە ۇمالشاااقانلىقىا ئىنتاااايىن ئومچاغاااد ەيناااىئ ۇنىاااڭباشاااىقى ياساشاااقا ئىشااالىتىلىش ئ
 ۇرۇپقاايت ۇنىئ ېتىلسىالئوق ئ ۈنكى چ. ۈشەندۈرىدۇبولغانلىقىنى چ ۆۋەنت ەننەرنىنىڭمۇت
ئاساساالىق  ۇالرنااڭئوقيااا ئ ۇپ بولاا «ېلااىئوقياااچىالر ئ ۇنالرھاا». ۇبولمايااد ەلگىلااىك

 ۇربااات .ۇناھااايتى زور بولىااد ەبىئىيكااىنورىشااى ت ڭبىاار بولغاچقااا  ئوقيانىاا ڭقوراللىرىنىاا
 ەمىالدىاي ۇپ بولغاان بولا ۆپك ڭدىنمى 300الر « ەۋەندازئوقيالىق چ» ەۋرىدەد ەڭرىقۇتت
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 400ساانى  ەساكەرلەرنىڭئالغاان چاغادا ئااتلىق ئ ۋغاقورشا ۇباڭنىلي ڭچېڭدايىلى پى-200
 [.16]ەتكەني ڭغامى

 ساانى ناھاايتى ۇنىاڭ  ئ ېساپلىسااقھ ەپبىردىن ئوقيا باار د ەمدەبىر ئاد ەرھ ئەگەر
 ۆلەماادەك ەڭك ۋە ەنبەسااىم ەشاايانااام ئ ېتەرلىااكي ەگەرئ ۇڭا شاا. ۇبولغااان بولىااد ۆپكاا

 ۇقلىغىلى تولا ۋە ەمىنلىگىلىت ۋاقتىدا ەرپىياتنىزور س ۇنداقبولمىغاندا  ب ەپچىقىرىشئىشل
 ەرگىلاىب ەرداشالىقزور چىقىمغاا ب ۇنداقب ۈشۈرمىگەندە چ ەكەكچ ۆۋەنت ەڭئ ەننەرنىنىت

 .ۇبولمايد
قاورالالر ئىچىادىن مىساتىن ياساالغانلىرى  ەرباىايسى جايالردىن چىققاان ھق ەرھ يەنە
چاغاااادىكى ئىجتىمااااائىي  ەينااااىئ ڭقورالالرنىاااا ۆمااااۈرت ەنبىاااال ۇنىڭلىااااقب ۇ بولسااااىم

بىرىنچىادىن   ۈنكى چا. ۇئورنىنى ئىنكار قىلىشقا بولمايد ېتەرلىكي ەپچىقىرىشتىىكىئشىشل
 ۇرۇنقىبا ېھتىمامئ( باشاق  ەمشەر لغان شياسا ىستىنم)قورالالرن  ەربىمىا ھ ۇغۇنلىغانن

 ەيادانغام ڭقورالالرنى ەربىھ ۆمۈرت ۈنكىچ ۇمكىن م ۇشىيالدامىسى بول ەپچىقىرىشنىڭئىشل
 ڭقااالق قورالالرنىا ڭئىلغار قورالالرنىا. ەرمەيدۇب ېرەكد ۇلىشىدىنھامانالر يوق ۇش ېلىشك

شاالالش  ەيادىنپەيبىار پ ڭغااۇنىب اندا ئاساساالنغ ەتاارىخى قائىادىگ ېلىشىدىكىئورنىنى ئ
 ڭقىسىتىن ياسالمىنىنى ۇيۇملىرىداب ۇرمۇشت ۈندىلىكئىكككىنىچىدىن  ك. ېتىدۇك ەريانىج
 ەربااىھ ۋە ەسااىساھ ەپچىقىرىشئىشاال ەياادىنپەيپ ڭمىااا قوراللىرىناا ەمد ۇشااىبول ۆپكاا

 ۇرماۇشت ۈنادۈلۈك  ئاساسالىقى ك(بوشاىتىپ ۇنقورالالرغاا ئاور ۆمۈرت) ېكىنىپچ ەدىنساھ
 ۋە ېغاىنوياا ت ەنەي ۈچىنچىدىن ئ. ۈشەندۇرىدۇچ ۈزلەنگەنلىكىنىي ەئىشلىتىشك سىدەەساھ

قارىغانادا   ېخنىكىسىدىنياسىلىش ت ەپىان ڭمىا قورالالرنى ېپىلغانت ڭغۇلدىنئىچكى مو
 ېخنىكاات ۇقىريا ۇناداقبولمىساا ب ەساۋابالرئ ۆتكاۈرياسالغان ئ ۆمۈردىنچاغدا ت ەينىئ ەگەرئ
 ەرەققىايت ۋاملىاقدا ڭچاغادا مساى قورالالرنىا ەيناىئ ۇڭا ش. مايتتىبول ەتكىلىي ەۋىيىگەس

 .ۇرۇلغانق ۈستىگەئاساسى ئ ېخنىكات ڭقورالالرنى ۆمۈرت ۇقىلىشىم
بولغاندىن تارتىپ  ەيداپ ەدەنىيەتبىر نىم م ەرئاساسالنغاندا  ھ ۇنيەتكەقان تارىخىي

. ەچۈرىاادۇاشااتىن كب ەريااانىنىج ۆزگىرىشئاا ەزگىللىااكم ۇزاقبىاار ئاا ۇقااۇمچ ۈللەنگىچەگاا
~  7 ۇرۇنقىمىالدىيادىن با. ەتمەيدۇك ۈللىنىپبىردىنال گ ۇپ بول ەيداپ ۇقسىزتوي ەرگىزمۇھ
 ەبىلىلەردىاانتاااش ق ەكىللىكچاسااا شاا ەدىمكااىق ەكق بولغااان ئەئەللااۇت ەسااىرلەرگەئ – 3
 -3ئااانىرى  ەسااىرنىڭئ -4 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا ۇپمااۇقااورالالر  بول ۆمااۈرت ېپىلغااانت
 ۇالنئۇدودىنئ ۋە ېغىنويان ت ۇنداقالش ۈگەن ي ۆمۈربولغان ت ەنسۇپباشلىرىغا م ەسىرنىڭئ

 ەۋرىاادىند ۇاڭچىاان شااىخ ۇنالرقارىغاناادا  ھاا ەۋىيىسااىدىنس ڭقورالالرنىاا ۆمااۈرچىققااان ت
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باشالىرىدىال  ەساىرنىڭئ -4ئاانىرى   ەساىرنىڭئ -5 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ەنىي ۇرۇنال ب
 -ئالاادى ەسااىرنىڭئ -3 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا. شاالىغانبا ەقااورالالرنى ئىشلىتىشااك ۆمااۈرت
 ەساىردەئ -2 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با. ەتكەنئىشال ۆلەمادەك ەڭقاورالالرنى ك ۆمۈرت ەينىدەك
مىالدىيىاادىن  ۇنالرھاا ېاانڭچەم ۇڭا شاا. ۇمالشااقانئوم ېخىمااۇقااورالالرنى ئىشاالىتىش ت ۆمااۈرت
. ەنكىارگ ەۋرىاگەد ەدەنيىتاىمقاورالالر  ۆماۈرت ەينىادىالك -ئالادى ەسىرنىڭئ -3 ۇرۇنقىب
 .ۇرغانت ەۋرىدەد ەدەنىيىتىبىرونزا قورالالر م ۇرۇنب ۇنىڭدىنئ

 ەدەنيىتىنااىقااورالالر م ۆمااۈرت ەزگىلىاادىالم ەساالەپكىد ەۋرىنىااڭد ېغىىااقي ۇنالرھاا دەم
 ۋە ەپچىقىرىشئىشال ەكاكەي ۈكساىلىپ ي ۈچىكا ەپچىقىرىشئىجتىمائىي ئىشل ەللىگەچكەئىگ
ئىپتىااادائىي  ەنبىااال ۇنىاااڭب. قىلغاااان ەرەققىااايت ۇچقانااادەكئ ۈلۈكچىلىاااكم ۇسۇساااىين
 ۇزغۇنچىلىققااب ەرىجىادەد ېغىارئ ۇناساىۋىتىىش مەپچىقىرئىشال ەسىدىكىجامائ ۇرۇقداشلىقئ
 ۇالرئا ۇڭا شا. ۈچەيگەنئاجايىاپ كا ەمقويغان ھ ەدەمق ەمئىيەتكەسىنپى ج ۇالرئ ۇچراپ ئ
ئااتلىق  ەنبىال ۈگەنيا ۆماۈرت ەۋئاوق  ۆماۈرت ەمشاەر ش ۆماۈرقىلىاب  ت ۆماۈرچاغدا ت ەينىئ
 ۋجاا ەمھ« [17]ەلاگەنپ كېسىب ۆۋىنىگىچەت ڭئاالبانالرنى» ۇرۇپ قورالالند ەسكەرلىرىنىئ
 ېرىقچىلىااقت ېگىاارداچ» ەنبىاال ۇنىااڭب. قىلغااان ەناادەپاراك ېگىرلىرىنااىچ ەگلىكىنىااڭب

 مۇۈچەيگەنادىك ۇاللىساىچىان س. قالغان ۇپبول« [18]قىلغىلى  مام باققىلى بولمايدىغان 
 ەنن. بولغااان ەجبااۇرم ۆرۈشااكەك ۇداپىئەنااى ياساااپ ماا «ېپىلىساا ەددىچىنساا»ئامالسااىز 

 ۇاللىسااىنىڭس ەنن ۈچىيىااپ ئاجايىااپ ك ۇالرئاا ەزگىلىاادىمۇم ەساالەپكىد ۇاللىسااىنىڭس
 .قالغان ۇپبول ۈچك ۇچىسالغ ەھدىتشىمالىدىكى ئاساسلىق ت

 
 ېھقانچىلىقىد ۋە ۋچىلىقىئو ۋىچىلىقى،چار. 2

 
 ېڭاىي ۈچلىرىنىكا ەپچىقىرىشئىشال ەمئىيىتىنىاڭج ۇنالرھا ەدەنىيىتىىم قورالالر تۆمۈر

قالماساتىن   ۈللەنادۇرۇپگ ەرىجىادەزور د ۋىچىلىقنىالچاار ۆتىرىاپك ۇچقابىر تاارىخى باساق
ئىلگىاارى  ەرىجىاادەزور د ەرەققىياااتنىمۇت ۇنەرۋەنچىلىكنىااڭقااوم ھ ۋەدىھقااانچىلىق  ەنەي
 .ۈرگەنس

 
 ۋىچىلىقچار( 1)

 ەرھ ۇشاۇپقوغل ۇس -ئوت  ۇالرئاسا  قىلغان  ئ ۋىچىلىقنىىلىكى چارئىگ ھۇنالرنىڭ
 .ەچۈرگەنك ۇرمۇشىت ۋىچىلىقچار ۆچمەنك ۈرۈپ ي ۆچۈپك ەرەپلەردەت
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ئاساساالىق  ۇالرنىااڭئ ۋائاسااا  قىلغاچقااا  چااار ۋىچىلىقنىئىگىلىكااى چااار ھۇنالرنىااڭ
 ەئىچىااد نىااڭۋىالرچار. ئىاادى ۋاستىسااى ەپچىقىرىشئىشاال ۋە ۋاستىسااى ۇرمااۇشبااايلىقى  ت

 ۋە ېچىكاىك-ئىچمىكاى  كىايىم-ېمەكيا ۇالرنىڭئ. ۇراتتىت ۇندائات كاال  قوي ئاساسى ئور
 ە ناتىرىلىنىشىچ ەسەرلەردەتارىخى ئ. ېلەتتىك ۋىدىنچار ۇيۇملىرىب ۇرمۇشت ۇرغۇنلىغانن
 ۆيلەردەكىاايىم قىلىااپ  كىگىااز ئاا ېرىسااىدىنت ۇق ئااوز ۆشااىنىگ ۋىالرنىااڭچار-مااام»

 .«ۈرغانئولت
 ۇالرئا. ئىستىمام قىلغاان ۇرۇتق ۋە ېتىقياسالغان ق ۈتىدىنس ۋىالرنىڭچار -مام يەنە

 ۆنكا ەنەي ۇالرئ. ئاتىغان ەپد[ 20]« مىلى»  [19] «ۇڭالۋج» ۇرۇتنىق ۋە ېتىقنىم ق ۇب
 .ياسىغان ۇقاتارلىقالرنىم ۋۇتسا ۇلۇم ت ېدىر چ ۇرۇمدىنن

)  ۋانااتور مىقاداردىكى ھايز ۇميۈزلۈكئوم ەبرىلىرىدىنق ۇنشىمالىدىكى ھ چۆللۈكنىڭ
 ۋىالرنىاڭچار-ماام ەقىقەتەنماۇھ ۇنالرنىاڭبايقىلىشاى  ھ ۆڭەكلىرىنىڭس( ئات  كاال  قوي

 ۇشالرنىڭق ەك ئىش ۋايا ۇغا ب ەبىرلەردىنق ەنەي. ۇقىلغانلىقىنى ئىسپاتاليد ۇقئوز ۆشىنىگ
 ۇبا. قىلغاان ۇقزئاو ۋانالرنىمۇھااي ۋايىيا ۇالرقارىغاندا  ئ[ 21] قىدىنچىققانلى ۆڭەكلىرىس
 ڭمۇقىلغاانلىقىنى ۋچىلىاقئو ەنەقىلىاپال قالماساتىن  ي ۋىچىلىقچاار ۇزياالغ ۇنالرنىڭھ ەمد

 .ۇرماددى ئىسپاتىد
 ۇريىلى باات -200 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب. بولغان ۆپناھايىتى ك ۈرىت ڭئاتنى ھۇنالردا

لىك ئااتلىق كىشا ڭمىا 400( ەرقىش ۇڭنىڭدات ەنشىدىكىھازىرقى س) ڭچىڭداپى ەڭرىقۇتت
. توپقا ئايرىغان ەنئاساس ەڭگىگەر ڭئاتنى ۇننىقوش ۋالغانداقورش ڭنىبا ۇلي ەنبىل ۇنقوش

ئااتلىقالر  شاىمام  ۆككا ۈتاۈنلەيپ ەرەپاتەت ەرقئااق ئااتلىقالر  شا ۈتۈنلەيپ ەرەپتەت ەرتغ
قا باشا ۇنىڭادىنب. ۇرغانئاتلىقالر ت ۇقتور ەرەپتەت ەنۇتقارا ئاتلىقالر  ج ۈتۈنلەيپ ەرەپتەت
 [.22]بولغان ۋىلىرىچار ېسىمقاتارلىق ئ ۇالنق ۇلدۇم د ېچىر ن ۆگە ت ەنەي ۇالرنىڭئ

ئىقتىساادىي  ەيلاىبولغاان  م ەڭئىشالىتىلىش دائىرىساى ناھاايىتى ك ڭئاتنىا ھۇنالردا
. ئاساسالىق قاورالى بولغاان ۇنالرنىاڭئاات ھ ۇن بولسا ەسااھ ەرباىيااكى ھ ۇنبولس ەساھ

 ەكبولغانادا بىارد ڭپىشاىپ  چاو ېتىشاقاات مىانىش  ئوقياا ئكىچىكىدىن باشالپال ئ ۇنالرھ
 ۇسااۇلىغائ ۇرمااۇشت ۋە ۇھىتىماا ۇغراپىيىلىااكج ىمالنىڭشاا ۇالرئاا. بااوالتتى ەسااكەرئاااتلىق ئ

كىرىچناااى بوشااااتمايتتى  ئىگىرىناااى ئااااتتىن  ڭئوقيانىااا »ەتتەئااااد ۇپ ماسالشاااقان بولااا
 ەنن ەربىايغ. ئىادى لىقىۇقچىئاارت ۇالرنىاڭئ ېاتىش  ئات مىنىپ ئوقياا ئ[23]« ئالمايتتى

 ۇقچىلىقىنىنىااام ئاااارت ۇبااا ۇالرنىاااڭئ ۋساااوچا ەزگىلىااادىكىم ەسااالەپكىد ۇاللىساااىنىڭس
 ۇ ئونشاىمايد ەنبىال ۈزلەڭلىكتىكىلەرئاساىيا تا ۇراماھارىتى ئوتت ۇنالرنىڭھ»: ەسۋىرلەپت
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 ۇرائوتتاااا ۆتۈشااااتەئ ېقىاااانالردىنئ -ەرياااااد ۈرۈش ياااا ېپىااااپچ ېاااادىرالردائ -تاااااغ
بىار  ۋاناالردادا -جىلغاا ەتەرلىاكن. ەتمەيادۇي ۇالرنىڭكىگەئاتلىرى ئ ۈزلەڭلىكتىكىلەرنىڭت
 ەۋانادازلىرىچ ۈزلەڭلىاكت ۇرائوتتا ېتىشاتائوقياا ئ ەرەپاتىنبىار ت ۇپ رۇئات چاپت ەرەپتىنت
 [.24] ېگەند  «ەتتۇرپىششىق ماھار ەڭئ ۇنالرنىڭھ ۇب. ېتىشەلمەيدۇي ۇالرغائ

 ەساەرلەردەتاارىخى ئ. ۈللەنگەنتى گاناھااي ەپچىقىرىشاىئىشل ۋىچىلىقچاار ھۇنالرنىڭ
 ڭچىا ۋېي ەركەردىسىس ۇاللىسىس ەنيىلى ن -127 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ە ناتىرلىنىشىچ

 ۇياااقتىنبىاار مىليااون ت ەد «ەرلەري ەنۇبىاادىكىج ەريانىااڭد» ەرگەناادە ب ەربەز ۇنالرغاااھ
 ۇفاڭدىكىسا يىلاى -124 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ەنەي[. 25]كاال  قوي ئولجا ئالغان  ۇقئارت
 ۋاچار ۇياقئون مىليون ت ەچچەقىلغاندا  ن ۇجۇمقوم بىلىك نانغا ھ ڭئارقىلىق ئو ۆچ ۋگا

 ۇيسااۇنالرئ ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنيىلااى ن -71 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا[. 26]ئولجااا ئالغااان 
قاتارلىقالر ئات  كاال  قاوي   چاڭخۇي ەگب ېرىكچىقىلغاندا  چ ۇجۇمھ ۇنالرغابىرلىشىپ ھ

 -89 ەمىالدىاي[. 27]ئولجاا ئالغاان  ۋاچاار ۇقئارت ۇياقتىنت ڭمى 700 ۇپبول ۆگەت ېچىر ن
 ۆلىكاا ۈبىدىسااىچ ەڭرىقااۇتنىشااىمالىي ت ەنشااىي ۇد ەركەردىسااىس ۇاللىسااىس ەنيىلااى ن

 اناادا قىلغ ەغلااۇپبويىاادا قاااتتىق م( ۆلىكاا ۇبىسااۇئ ۇمھۇرىيىتىاادىكىج ەلااقن ڭغااۇلىيەمو)
 -134 ەمىالدىاي[. 28]ئولجا ئالغان  ۇقئارت ۇياقتىنبىر مىليون ت ۆگىدىنئات كاال  قوي  ت

( ېغىاادات ۇغااداب ڭدىكىشااىنجا)جىلغىسااىدا  ۋۇمچااا ەشااكەرلىرىل ەمىااريىلااى ئارقااا قااوش ئ
كااال  قاوي ئولجاا ئالغاان  ۇرقئاات ۇيااقتىنت ۈزمىاڭقىلغاندا  ي ەغلۇپم ۇنالرنىشىمالىي ھ

 ۋىالرچاار -ماام ېلىنغاانئولجا ئ ۇرۇشتائ ېتىملىقبىر رايون  بىر ق ەقەتالر پۇقارقىي[. 29]
 ۆپكا ۈزمىڭادىنبولغانادا مىليونادىن  ئااز بولغانادا ي ۆپكا ېتىمداق ەرھ ۇالرنىڭب ۇپ بول

 ۆرۈۋالغىلىقىلغااانلىقىنى كاا ەرەققىاايقانچىلىااك ت ۋىچىلىقىنىااڭچار ۇنالرنىااڭبولغىنىاادىن ھ
 پۇتاققااا توشااا ڭئااات  كالىلىرىنىاا» ۈنىااڭل ۋېااي ڭىااڭلدى ۇنالرنىااڭھ ەنەي. ۇبولىااد

 ۋىالرنىڭمۇئىگىادارچىلىقى چاار ۆكەڭلىرىنىڭئاقس ۇنھ ەھۋالدىنئ[ 30] ەكد «ەتكەنلىكىك
 .ۇبولىد ۆرۈۋالغىلىك ەمەسلىكىنىئاز ئ

 ۈنكىچااا. ئىااادى ۇراقساااىزئىگىلىكاااى  ناھاااايتى ت ۋىچىلىقچاااار ۇنالرنىاااڭھ ئەمماااا 
 لىقېھتىياااجئ ېلىماتقاااك ۇۋاپىااقم ۋە ۇغاساا -مااوم ئااوت ۆپەيتىشكاا ۋە ېقىشباا ۋىالرنىچااار

 ېلىاپك ەنەي. ۇچرايتتىئا ەكلىمىساىگەچ ڭشاارائىتنى ەبئىايت ەرىجىادەبولغانلىقتىن  زور د
 ەتكەئاااپ ەبئىاايبولغاچقااا  ت ۆۋەنتاا ەدەرق بىاار ەۋىيىسااىس ۈچلىرىنىااڭك ەپچىقىرىشئىشاال

 ۇق قااتتىق ساوغ ۇن چااپق -باوران. ئىنتاايىن ئااجىز ئىادى ۇئىقتىادارىم ۇرۇشتاقابىم تا
 ۇزغۇنچىلىققااب ەپچىقىرىشئىشال ېتىاپ ك ۆلاۈپئ ۆپلەپك ۋىالرچار ۇچرىسىالئ ۇرغاقچىلىققاق
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 ېلىاپ ق چارچىلىقتاائا ەلاقن ېكىنىاپ ئىجتىماائىي ئىگىلىاك چ ەنبىال ۇنىڭب. ۇچرايتتىئ
 -8يىلاى   -68 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با ەسالەن م. قاالتتى ېرىپگىردابىغا ب ەتھاالك ۋمقو

 -ئالادى ڭيىلنى -46 ەمىالدىي ۋەيىلى  -68 ۇرۇنقىيىلى قىشتا  مىالدىيىدىن ب-71يىلى  
 ۇراقسااىزلىقىنىاام ت ۇباا ڭئىگىلىكنىاا[. 31] ەرگەنب ۈزياا ەھااۋالالرئ ۇشااۇنداقم ەينىاادەك

 ەۋەتنارابىلىشىشاىغا سا ۇيۇقساىزت ۈللىنىاپ گ ۇيۇقسىزت ەتنىڭھاكىمىي ەھەتتەج اسىيسىي
 .بوالتتى

 ەھەتاتىن ج ڭوچا ەرياانج ۇرۇنقىبا ۆچاۈپ قوغلىشىپ ك ۇس -باشقا ئوت ئۇنىڭدىن
 ەرياااانىپايااادىلىنىش ج ەبىئەتاااتىنت ەقەتپ. ەمە ئ ەرياااانىج ۆزگەرتىشئااا ەبىئەتناااىت

 ۈساتىگەئ ۇنىاڭئ. ناھايتى ئاساتا ئىادى ەريانىج ۆزگەرتىششارائىتىنى ئ ەبئىيبولغاچقا  ت
 ەپچىقىرىشئىشااال ۈرۈشيااا ۆچاااۈپك پقوغىلىشاااى ۇسااا -ئاااوت ۇراقالشااامايئولت ۇقىممااا
 ەدەنىيەتنىاڭم ۋە ۆسۈشاىئ ېخنىكىساىنىڭت ەپچىقىرىشئىشلتوپلىنىشى   ەجىرىبىلىرىنىڭت
 .قىالتتى ۇنلۇقتوسق ەرىجىدەد ۇئەييەنم ۇقىلىشىغىم ەرەققىيت

 
 ۋىچىلىقچار( 2)

تاارىخىي ». ەللىگەنئىگ ۇننىئور ۇھىمم ۋچىلىقمۇئو ۇرمۇشىدائىقتىسادىي ت ھۇنالرنىڭ
 ۇشااقاچ قويغااا مىنىااپ ق كىچىگىاادىنال ۇنالرھاا ە د «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرناااتىرىل

 ەپقىالتتاى  د ۇزۇقئولجىنى ئ ېتىپتوشقان ئ ۈلكە بولغاندا ت ڭچو ەمس. چاشقان ئاتاتتى
. قىلغاان ەتقىلىشانى ئااد ۇزۇقئ ۋالپئو ۋانالرنىپادا باققاندا ھاي ۇالرئ ەنەي. ەنگەنناتىرل

 ۋمىنىم قاودائىا ەڭرىقاۇتالرت ەتقاۇچ ۋە ەڭرىقاۇتت ۇرباات ەڭرىقاۇت ت ۈمەنتا ەمەلىيەتتىمۇئ
 ۆلىدائىم بايقام ك ۇنانم ۈكەنئىنىسى ئ ەڭرىقۇتنىڭت ەتقۇچ. ۇرغانچىقىپ ت ۋغاباشالپ ئو

 ۇلنىااڭقور ەساالىدەيىاام ئ -43 ۇرۇنقىباا ىالدىيىاادىنم. ۇرغااانچىقىااپ ت ۋغااائو ەتىراپىغااائ
 ۇشاىنىڭبول ەتمەكچاىشىمالغا قايتىاپ ك ەڭرىقۇتنىڭت ۇشاركىرىپ ماكانالشقان قوغ ەئىچىگ
 ەرساەبىار ن ۋلىغاۇدەكئو ۈگەپ تا ۋانالرنىاڭھاي ۋايىيا ەئىچىد ۇمقور» ەمد ىمۇەۋەببىر س

 ەنااىي ەۋرىاادىمۇ ى دۇاللىسااس ەنن ەربااىغ ۇنىڭاادىنب. بولغااان[ 32]لىقااى « قالمىغااان
 ۇنالرنىااڭھ ۋالشاانىڭئو ۋئااو ېيىنمااۇئانىرلىرىاادىن ك ەسااىرنىڭئ -3 ۇرنقىمىالدىيىاادىن باا

. ۇبولىاد ۆرىاۋالغىلىيوقىتىاپ قويمىغاانلىقىنى كئاورنىنى  ۆزئا ېخىت ۇرمۇشىدائىقتىسادىي ت
 ەنىيمەتلىاارىغ ۋئااو ەگىشااىپقىلىشااىغا ئ ەرەققىاايت ۋىچىلىقنىااڭچار ۋاقىتتااا ۇباا ەممااا ئ
 ۇپبولاا ۇزۇقلااۇقىئ ۇمچەقوشاا ەقەتبولماااي  پ ۋاستىسااى ۇرمااۇشئاساساالىق ت ڭنىااۇنالرھ

چااغالردا  ەزىب ېلىاپ ق ۈۈشۈپچ ۇنغابولمىغان ئور ۇھىمم ەئانچ ۋچىلىقئو ۇڭا ش. قالغان
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قىلىادىغان  ەشاقم ېتىشانىئوقياا ئ ۈساتىدەئات ئ ۋەچىقىردىغان  ۇشۇقىنىئىب پ ەسكەرلەرئ
 ۈرۈشااكەي ەنبىاال ۋالشئااو ۋئااو ەنەي ەھااۋالالردائ بەزى[. 33]ئايلىنىااپ قالغااان  ۋاستىسااىگە

 ۇرۇشااقاقارىشااى ئ ۈشاامەنگەقىلىااش نالىغااان چاغاادا د ۋئااو ەشااتۇرۋېتىلىپ چىقىااش بىرل
 [.34] نۇرۇلغائايالند
 
 ېھقانچىلىقد( 3)

 ەنبىااال ېھقاااانچىلىقد ۇرۇنالبااا ېلاااىن ۇنالرنىاااڭھ ېرىياااالالرمات ئانېئولوگىيىلىاااك
 ەسااىردىنئ -3 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا ەساالەن م. ېرىاادۇئىسااپاتالپ ب ۇغۇلالنغانلىقىنىشاا

 ەبىلىلىرىاادىنق ەكىللىكچاسااا شاا ۇنالرنىااڭبولغااان ھ ەنسااۇپم ۋاقىااتالردائىلگىرىكااى 
مىالدىيىادىن . بايقالغاان[ 35( ]ۇنچااقياغ) توغاۇرباغلىنىشلىق بولغاان تااش  قاېھقانچىلىقد
 ۇنھاا ۇرلااۇقنوم -23 ېغىاادىكىبولغااان نويااان ت ەنسااۇپم ەسااىلەرگەئ -1~  2 ۇرۇنقىباا
 ۇنھااا ۇرغۇنلىغااانباشااقا ن ۇنىڭاادىنب. بايقالغااان[ 36] ۇرۇقىئاا ەتزىاارائ ەبرىسااىدىنق
قانچىلىققااا ېھد ۋەسااايمانلىرى  قااانچىلىقېھد ەت دانلىااق زىاارائ ۆپلىگەنكاا ەبرىلىرىاادىنق

دانلىااق  ەتتەئاااد ۇنالرھاا. بايقالغااان[ 37]ساااپام قاااچىالر  ڭباغلىنىشاالىق بولغااان چااو
ساااپام  ڭنىاام چااو ۇبايقالغااان باا ۇپ ساااپام قاچىالرغااا سااالغان بولاا ڭچااو ەتلەرنااىزىرائ

 ۋە -23   -12 ېغىادىكىنوياان ت ەسالەن م)چىققان  ەتلەرقاچىالردىن دائىم دانلىق زىرائ
 [.38( ]ەرىلەبرق ۇرلۇقنوم -25

. بااار ېرىيااالالرمات ۆپلىگەنئائىاات كاا ېھقانچىلىققاااد ۇنالرنىااڭھ ېرىيااالالردىمۇمات يازمااا
دا  «ەرجىمھاالىت ۇننىڭسانغ ەۋاندازقىران چ ۋە ڭچى ۋېي. ەرتارىخىي ناتىرىل» ەسلەن م

 ڭچىا ۋېي( يىلى -119 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)يىلى  -4 ۈەنشۇي ۋۇدىنىڭ ە ناتىرلىنىشىچ
 ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن». ۈشاۈرگەنقولغاا چ ېرىقناىت ۆپكا تايىنقويغان ئىن ۇنالرغاھ

 -88 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى  -1 ۇيااۈەنن ۋۇدىنىااڭ ە ناتىرلىنىشااىچ ەد «ەقىسساا
 ەتلەرزىارائ»ياغمىغاچقاا   ۇرياامغ-ئاي قاار ەچچەربىر ن ۇدارايونىدا ئ ۇنالرھ ۈزدە ك( يىلى

 ۋدىجاا ە ناتىرلىنىشاىچ ەد «ەزكىرىساىت ۇرتي ەربىيغ» ڭكىتابنى ۇش ەنەي. «شمىغانپى
قوشاتا  ەۋەتىاپئ ۇنئااتلىق قوشا ۇنالرنىاڭھ ۇنۇپسا ەكتاۇپم ەلىكىسىم ۇيسۇنئ ەۋرىدەد
 ەشب ۋاقتىااادا ەنتتىكاااىت ۈەندىشااا ەني. قىلغاااان ەلاااۇمم ۋاتقاااانلىقىنىقىلى ېرىقچىلىاااقت

 ېرىقچىلىااققوشااتا ت ەۋەتكەناادە قىلىشااقا ئ ۇجااۇمباشااالپ قوشااقا ھ ۇنقوشاا ۇننىسااانغ
 ۆرۈۋېلىشاقاك ۇالردىنبا. ەتاكەنك ېچىاپق ۇپقورق ۇنىقوش ۇنكىشلىك ھ 4000 ىلىۋاتقانق

 ۆماااۈرت ەمقىلغاااان ھ ېھقاااانچىلىقد ۇرۇنالناھاااايتى بااا ەقىقەتەنماااۇھ ۇنالرھااا ۇدىكى بولااا
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( ساپان ۆمۈرق  تئورغا ۆمۈرت ېلىنغانتىلغا ئ ۇقىرىداي ەسلەن م) ڭقوراللىرىنى ېھقانچىلىقد
مىالدىيىادىن  ۇڭا شا. قىلغاان ەرەققىايت ۈزلىكساىزئ دېھقانچىلىقى ەگىشىپئ ەئىشلىتىلىشىگ

ئاشاالىق ئامبارلىرىاادا زور مىقااداردا ئاشاالىق  ۇنالرنىااڭھ ېاايىنك ەسااىردىنئ-2 ۇرۇنقىباا
 ۈەنشاىي ۋدىنىاڭجا ە ناتىرلىنىشاىچ ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەننامەن». ساقالنغان

 ەھەرشا ۆرساىتىپ ك ەقىامئ تەڭرىقۇتقاا ۋېيلۇ( يىلى -83 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب) يىلى -4
پايادىلىنىپ  ەنازۇالردىنساقالشانى  ن ەتلەرناىزىرائ ېلىپ سا ەتلەرنىئىماار -ۆيئا ۇرۇپق
قارىشلىشىشااقا  ۇزاققىچەئاا ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنشااىمالىنى ئوباادان ساااقالپ  ن ۆللۈكنىااڭچ
 ۇنالرنىاڭھ ۇكى قىلىشقا بولىاد ەرەزپ ۇنىش ۇنىڭدىنب. قويغان ۇرغائوتت ۆرۈشنىك ۈرەتج

ئورغاااق   ەممااائ. ەللىااگەنئىگ ۇننىئااور ۇئەييەنماا ېھقااانچىلىقمۇد ەئىجتىمااائىي ئىگىلىكىااد
 ۋەبايقىلىشاىدىن  ڭالرنىا( قوراللىرى ېھقانچىلىقد ەتلەنگەنئىشلىتىپ ئاد ەنزۇالرن)ساپان 

 ەنلىكىدىنئىشالىتىلگ ەنزۇالرنىاڭن ساقالشاتا ەتلەرناىدانلىاق زىرائ ېلىپس ەتئىمار -ۆيئ
 ۇچرىغااانئ ەرىجىاادەزور د ەسااىرىگەت ەنزۇالرنىااڭن ېھقااانچىلىقىد ۇنالرنىااڭھ ناادا قارىغا

 ەنبىال ېھقاانچىلىقد ەمھ ەنتارقىلىپ كىرگ ەنزۇالردىنن ېخنىكىسىت ېھقانچىلىقد ۇپ بول
 .بولغان ەنزۇالرقىسىمى ن ۆپك ەمگەكچىلەرنىڭئ ۇغۇلالنغۇچىش

باااش  ەسااىردەئ -3 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا ۇنالرقارىغاناادا  ھاا ىيالالرغاااېرمات يازمااان
 ۋىچلىقچااار ۆچمەنئىزچىاام كاا ۇتقىچەتاا ۈزياا ۋالىققااازا ەسااىردەئ-1 ەمىالدىااي ۆتااۈرۈپ ك
 ۆچمەنكاا ەقەتپ ېھقااانچلىقىنىد. ۇراقالشاامىغانئولت ۇقىمماا ۇپ بولاا ەچااۈرگەنك ۇرمۇشااىت

 ېئولوگلىرىئاارن ڭغاۇلىيەئىتتىپااقى  مو ۋېتسو بۇكى ھال. قىلغان ەريانىداج ۋىچىلىقچار
 ۇۋات ەرياسى د ېلىنگاس ەرياسى د ەنسەيي ەتراپىئ ېقىني ۆلىنىڭبايقام ك ەيىلغىچ -1960

 ەردەي ەچاااچەئاااون ن ۋادىلىرىااادا ەرياساااىد ۇرۇلاااۇنق ۋە ەرياساااىد ۇنئورنااا ەرياساااى د
 ەشب ەئىچىااد ئۇنىااڭ ۇپ نارابىسااىنى بايقىغااان بولاا ەلئەلىرىنىااڭق -ەھەرشاا ۇنالرنىااڭھ
ساابىق [. 39] ېزىلغاانھالادا ق ەنقىسام( ڭغۇلىيىادەمو ۆتىئىتتىپاقىدا  تا ۋېتبىرسى سو)

 ەركىااازىم ۇمھۇرىيىتىنىاااڭئىتتىپاقاااداش ئااااپتونوم ج ۇريااااتئىتتىپاقىااادىكى ب ۋېتساااو
 ۇداپىئەماا ڭبىاار چااو ۇنالرنىااڭقارىغاناادا  ھ ېيتىشااالرغابااازىرى  ئ ۋولگەئىاا ۇالنئااودۇدىكىئ
 ېھقاانچىلىقد ەنەقالمااي  ي ۇرۇپالتا ۇنالرقوشا ۇداپىئەچىما ەدەەلائق ۇبا لاۇپ بو ەلئەسىق

 ۆيلىرى كىچىااك ئاا ۇقراالرنىااڭپ ەلاائەدەق. ۇرغااانت ەرمۇئاھااالىل ۇغۇللىنىدىغانشاا ەنبىاال
. قاتاارلىقالر بولغاان ڭكاا ۇچاق ئ ۆيلەردەئ ڭچو ۇپ بول ۆيلىرىمۇئ ڭچو ۆڭەكلەرنىڭئاقس

. قارىغاان ەپد ۇرالغۇساىت ۇنالرتاپقان ھ ەركىبەردىن تەئائىلىل ەككەي ۇنىب ۇڭدورجى سور
 ۇنالرنىااڭھ ۇنىباا ېساالېيېۋك ۇپ بولا ېپىلغااانت ۇمالرسااپام بوياا ۇرغااۇنن ەنەي ەردىااني ۇبا
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يىااپ ئىگىردىغااان  ەنەي ەئىچىااد ۇمالربوياا ېپىلغااانت. قارىغااان ەپد ۇمىتىپىااك ساااپام بوياا
 ۆماۈرپىچااق  ت ۈرۆماقاازان  ت زمى ەدەھ ئىشلىتىلدىغان ساپان  مىا ق ېرىقچىلىقتاچاق  ت
مىا داشقىلى  مىا پارىچىسى  ۋېتىلگەنتاشلى ۋلىغانداتا ۆمۈرمى   مى  ت ۆمۈرت ە ياپراقچ

 ېسالېيېۋك. بولغان ەرسىلەرقاتارلىق ن ۇمىبوي ەتزىنن ۋەباشاق  ۆڭەكداشقىلى  س ۆمۈرت ۋە
 ۋەمىاا  ۇڭدورجاى ساور. قارىغاان ەپساايمىنى د ېھقاانچىلىقد ەۋرىدىكىد ەنساپاننى ن

ئىساپاتى  ۋلىغانلىقىنىاڭتا ۆماۈرت ۋەمىاا  ۇنالرنىاڭھ ۇداشقاللىرىغا ئاساسلىنىپ  با مۈرۆت
 ېرىتىادىغانئ ۆماۈرت ۋەئىشاچىالر  ۋاليادىغانتا ۆماۈرت ەنساۇ چاغادا م ەينىقاراپ  ئ ەپد
ئىتتىپاقى  ۋېتسو. قىلغان ەرەزپ ەپد ۇمكىن م ۇشىئوچاق بولغان بول ەتلىكھارار ۇقىرىي

قااات  ۈچئاا ۋەقورشااالغانلىقى  ەنبىاال ېپىمساا ەلئەنىااڭق ۇباا ولوگلىرىېئئااارن ڭغااۇلىيەمو ۋە
. ېكىاتكەنب ەپد ەلئەسىق ۇداپىئەم ڭبىر چو ۇنالرنىڭھ ۇقاراپ  ب ېزىلغانلىقىغاق ەندەكن
قااراپ   ېپىلغانلىقىغات ەبرلىرىنىڭق ۋە ەلئەلىرىق ۇنشىمالىدىن باشقا ھ ەلئەنىڭق ۇب ەنەي
مىالدىيىادىن  ەھەرنىشا ۇب. قىلغان ۆكۈمھ ەپھ رىەھىش مالدىكىشى ەكئ ۇنالرنىڭھ ۇنىب
 ەپد ەنساۇپ بولغان ئارلىققا م ەسىرگىچەئ -1 ەئانىرىدىن مىالدىي ەسىرنىڭئ -2 ۇرۇنقىب
 .ۇقىلىشقا بولىد ەرەزپ

ياساشانى  ەلئەق -ەھەرش ۇنالرھ ەينىدەك -ئالدى ەسىرنىڭئ -2 ۇرۇنقىب مىالدىيىدىن
 ەنەباشاقا ي ۇنىڭادىنئ. ۇقباياان قىلاد ۇقىرىاداي ۇنىبا. ەنقىلىشنى بىلاگ ېھقانچىلىقد ۋە
يىللىرىاادا  ېڭخااېج ۋۇدىنىااڭ ە ناتىرلىنىشااىچ ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەننااامەن»
 ەلبىساېرىغ ۇنالرغااھ ۇنلىرىقوش ۇاللىسىس ەن  ن(يىلالر -89~  92 ۇرۇنقىمىالديىدىن ب)

 ۆزىدىنسا ەننىاڭي ڭجاا ۇشىگ ەنبارغان ي ەلئەسىگىچەنانىم ق ەنف ېرىپ ب ەربەقوغالپ ز
 ېلىنغانباشتا ئ. ئىزاھلىغان ەپد «ۇيااليتتىئوق ەپسۇنئ ۇنچەنانىم ھ ەنف» ېلىپئ ەقىمن
 ەكلىاۋىگەت ۋېيلۇنىاڭ ۋە ەلئەساىىن قۋشجا ۇرغانشىمالىدا ق ۆللۈكنىڭچ ۇنالرھ ېيىلگەند

 كۇناساىۋەتلىم ەنساقالش بل( ئاشلىق) ەتزىرائ ەممىسىھ ەلئەلەرنىڭق ۇرۇلغانق ەنئاساس
 ۇبا. باوغالن( بانشاى)نانىم بىار قاماان  ەنف ۇرىدىغانت ەلئەسىدەنانىم ق ەنف ۇبولسا  ب

 ېخىچەتاا ملىرىئااالى ېلىمىاازئىشاالىتىلىش ئااورنى توغرىسااىدا ئ ۋە ېرىناااراكت ڭنىاا ەلاائەلەرق
 ېئولوگلىرىئااارن ڭغااۇلىيەمو ۋەئىتتىپاااقى  ۋېتسااو ۆۋەتتەناا. بارمىغااان ېلىااپئ ەتقىقاااتت
 ەمنارابىلىرىنى قاازدى ھ ەلئەق ەھەر ش ۇنالرنىڭھ ەردەي ەچچەىر نشىمالىدا ب ۆللۈكنىڭچ
 ۇراقالشااقانلىرىنىڭئولت ۇقىمماا ەھەرلەردەشاا ەچااۈرگەنلىكىنى ك ۇرمااۇشت ۇقىمماا ۇالرنىااڭئ
 ېئولوگىيىساااىدەئارن ۇنالرھاا ۇنىباا. ەلىللىاادىد ۇغۇلالنغانلىقىنىشاا ەنىااق بىاالېرىقچىلت

 .ۇبولىد ېيىشكەد ەسلەقىلمىغان م ەتقىقت ەرياكى ئىلگىركىل ەسلەم ېڭىچىققان ي ۇرىغائوتت
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 ەمەلىاااينارابىساااىنى ئ ەلئەساااىنىڭق ۇنبازىرىااادىكى ھااا ۋولگاااائى ئۇالنئودۇنىاااڭ
توغرىاادا  ۇباا ۈچااۈنئ ۆرمىگەنلىكىمىزكاا ەرسااىلەرنىن ېزىۋېلىنغااانق ۋە ەكشااۈرمىگەنلىكىمىزت
 ېرىياالالرمات ېزىقىادىكىي ەنازۇن ەدەمدەق ەسلەپكىد ېكىن ل. چىقىرىشقا ئامالسىزمىز ۆكۈمھ

 ەسەرلەردىكىتارىخىي ئ ەنىي. ۇبولمايد ۈبھىلىنىشكەش دىنبىر نوقتى ېلىشتۇرساق س ەنبىل
 ېرىادەي ېگىرلىنىادىغانچ ەنبىال ەتالەرباشاقا مىلل ۇنالرنىاڭئاساسالنغاندا  ھ ەرگەناتىرىل
يااكى « رايون ەرەپبىت» ۇرسىدىكىئوتت ۇلۇسالرياكى ئ ەبىلىلەرنوشنا ق) «ۇرائوتت»دائىم 

 ەرقتەچاغاادا شاا ەينااىئ. بولغااان ئااارىلىقئاتالغااان  ەپد. ۆرسااىتىدۇنااى ك «ەرئااارىلىق ي»
 ېگىرلىنىادىغانچ ەنبىال ەنازۇالرن ەنۇپتااج ەردىماۇ ي ېگىرلىنىادىغانچ ەنبىال ڭگۇسالرتو
قوغااداش  ۋەچااارالش  ۇنلىرىقوشاا ۇداپىئەماا ېگااراچ ۇرادائوتتاا. بولغااان ۇرائوتتاا ەردىمااۇ ي

جىاددىي . غاانناانى باشاچىلىق قىل ۇرائوتتا ۇالرغاائ ۇپ بولا ئالغاان ۈستىگەئ ۋەزىپىسىنى
 ۋىچىالرنىچاار ۈركۈمادىكىزور ت ەرھاامد ەنەي ۆكاۈمرانىھ ۇنھا ەلگەنادەك ۈچد ەھۋالالرغائ

 ۋىچىالربارغان چاار ۇراغائوتت[. 40] ۇرغانتولد ۇقنىبوشل ېگرىدىكىچ ۆچۈرۈپ ك ۇراغائوتت
 ۇنلىرىقوشا ۇداپىئەما ېگارائالغاان چ تىگەۈسئ ۋەزىپىسىنىقوغداش  چارالش  ۇرانىئوتت ۋە
 ۇنھا ۇرغاانت ۇرادائوتتا ەرچەگ. قىلمىغاان ېھقاانچىلىقد ۇپ بولا ۇراقالشامىغانم ئولتۇھىم

 ۇراقلىشااىپئولت ۇقىمماا ۇ قىالالياادىغان بولسااىم ېھقااانچىلىقد ۋاقىاات ەرھ ۋىچىلىىرىچااار
 ەنىماۇنارابىساىنى ي ەلائەبازىرىادىكى ق ۋولگائى ۇڭاش. ەپقىلىش باشقا بىر گ ېھقانچىلىقد
 .ەرزىيدۇئ ەكشۈرۈشكەالپ تڭقۇرھالدا چو ەستايىدىمئ

 
 ۈنەرۋەنچىلىكقول ھ. 3

 
قااااوم  ۈچلىرىكاااا ەپچىقىرىشئىشاااال ەمىاااانلىگەنت ەدەنىيىتااااىقااااورالالر م تۆمااااۈر

 ۇھىمىمااا ەڭئ ەئىچىاااد ۈنەرۋەنچىلىاااكقاااوم ھ. ۋاجىالنااادۇرغانرا ۈنەرۋەنچىلىكنىماااۇھ
 ۋەقاورالالرنى  ۆمۈرت ۇنالرنىڭيادىكارلىقلىرىدىن ھ ۇنھ ېزىۋېلىنغانق. بولغان ۆمۈرچىلىكت

 ەيادىنپەيباشلىنىپ  پ ەينىدەك -ئالدى ڭسىرنىەئ-3 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب ڭئىشلىتىشىنى
 ۆمااۈرت ەساالەن م) ۇرمااۇش  ت(ساااپان ۆمااۈرئورغاااق  ت ۆمااۈرت ەساالەن م) ەپچىقىرىشئىشاال

( ەمشااەرش ۆمااۈرت نااجەر ەن ۆمااۈرباشاااق  ت ۆمااۈرت ەساالەن م)ئىشااالر  ەربىاايھ ۋە( ۈگەنياا
 مانالرنىڭساااي -قااورام ۆمااۈرت. ۇبولىااد ۆرۈۋېلىشااقاك ۇمالشااقانلىقىنىئوم ەڭك ەسااىدەساھ

 ەرەققىااايت ەپچىقرىىشااانىڭئىشل ۈنەرۋەنچىلىاااكقاااوم ھ ۇنالرنىاااڭھ ېلىشاااىنىك ەيااادانغام
 -قااورام ۆمااۈرت ۇياسىلىشااىم ڭقورالالرنىاا ەربىاايئاساسااى بولغااان  ھ ېخنىكااات ڭقىلىشااىنى
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 ۆماۈرت) ۋلىشاىتا ۆزلىرىقورالالرنى ئا ۆمۈرت ۇنالرنىڭھ. قىلغان ەرتئالدىنقى ش سايمانالرنى
 ۈرى تا ڭقورالالرنىا ۆماۈربايقالغاان ت ۋە( ئىساپاتى ۇنىاڭبايقىلىشاى ب ىاڭئوچىقىن ۋالشتا

قاوم  ۇساتەقىمئاللىقاچاان بىار م ۆمۈرچىلىاكچاغادا ت ەيناىئ ۇنالرداسانىدىن قارىغاندا  ھ
 ەكىلنىڭشا ڭقىلىچالرنىا -ەمشاەرش ۇرغۇنلىغانن ەنەي. ايالنغانتارمىقىغا ئ ۈنەرۋەنچىلىكھ
قااورالالر  ۆمااۈرت ۇنالرنىااڭقارىغاناادا  ھ ىغانلىقىدىنئونشااايد ەكب ۇاللىسااىنىڭكىگەس ەنن
 ۇرائوتتا ۆماۈرچىلەرت ۆپىنچەقالماي  ك ۇچراپالئ ەسىرىگەت ەدەنىيىتىنىڭم ەنزۇن ەدەنىيىتىم
 .ەلگەنك ۈزلەڭلىكتىنت

ئىچكاى  ېغاى نوياان ت. تاارمىقى بولغاان ۈنەرۋەنچىلىاكقوم ھ ۇھىمبىر م مىسكەرلىكۇ
بايقالغاان زور مىقدارىادكى مىاا باشااق  مىاا باشااق  مىاا  ەرلەردىنباشقا ي ۋە ڭۇممو
مىاا  ەيانەك مىاا چ ۇق مىاا ئوچااق  مىاا قوشا ۆگۈن مىا پالتا  مىا چ ەمشەر ش
مىاا ئاات  ۇبۇلغا ىا دمىا ھالقا  م ەينەك مىا ئ ڭغۇراق مىا قو ڭ مىا دا ڭقان دا
 ەپچىقىرىشئىشاال ەرلىكنىڭمىسااك ەنەقاتااارلىقالردىن ي ەيكىلااىھ ۇغااامىااا ب ۋە ەيكىلااىھ

 ەتزىنااان ۇملىرى بويااا ۇرماااۇشت ۈنااادىلىكك ۋە ەپچىقىرىلىشاااىئىشل ۆلەمااادەك ۋە ۆلىمىكااا
قاوم  ۇساتەقىمبىار م ۇرۇنادىنالب ەرلىكنىڭمىستىن ياسىلىشى مىساك ۇمەنئوم ۇملىرىنىڭبوي
 ېيىاااانچەك. ۈشااااەندۈرىدۇچ ەكىللەنگەنلىكىنىشاااا ۇپتااااارمىقى بولاااا ىااااكۈنەرۋەنچىلھ
( قىلىب ەسلەن م)قورالالر  ەربىيئاساسلىق ھ ەگىشىپ ئ ېلىشىگەبارلىققا ك ۆمۈرچىلىكنىڭت

 ۆماۈردىنبارا ت -بارا( ۈگەني ەسلەن م) ۇقالر  جابد(پىچاق ەسلەن م)سايمانالر  ۇھىمم ۋە
 ەسالەن م) ۇملىرىبويا ۇرمۇشت ۈندىلىكك ەرلىكمىسك ەنبىل بۇنىڭ. ياسىلىدىغان بولغان

 ۇملىرىبويا ېازەكب ۋە( ەينەكمىا ئ ڭ مىا قازان  مىا دا ۇق مىا قوش ەينەك مىا چ
نااى ياساشااقا ( ەيكىلااىھ ۇغااامىااا ب ەيكىلااى مىااا ئااات ھ ڭغااۇراق مىااا قو ەساالەن م)
 .ۈزلەنگەني

. كىللەنگەنەشا ۇپتاارمىقى بولا ۈنەرۋەنچىلىاكقاوم ھ ۇساتەقىمبىار م زەرگارچىلىقمۇ
 ېاگەند ەيدېڭئالوچ ۇنىنىڭنوش ڭجىنئايمىقى كا ۋئىكجا ڭغۇلنىڭيىلى ئىچكى مو -1972

 ۆماۈشك -ۇنئالت ۈركۈمدىكىزور ت ەبىلىلىرىدىنق ۇنھ ەسنۇپم ەۋرىگەيغىلىق د ېرىدىكىي
 ەكىللىكشا ۈركاۈتب ۇق گىرامدىن ئارت 4000 ېغىرلىقىئ ە دان 218 ۇمبوي ۇنئالت) ۇمالربوي

 ۈشاۈرۈلگەنچ ۈرىتىسا ېلىشاىۋاتقانئ ڭكالىنىا ەنبىال ۋا يولا ەمەر ك ۇن  ئالتئالتان تاج
 ېپىازن ېازەك ب ۇنئاالت ۇرۇلغانقوناد ۇتيااق ېازەك ب ۇنئاالت ەكىللىكشا ۇلاۇڭب ۆتتىك تا

 ېشاىب ۋانھااي ەكىللىك شا ەقوي  كىارپ ۇش ق ۋا  ياپراقچىسىدىن ياسالغان يول ۇنئالت
ياساالغان  ۆمۈشاتىنئااق ك ۇماار ت ۇنئاالت ى ۇمبويا ەتزىنن ەكىللىكش ەكىللىك مەشئەمش
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 ەلااگەب ۇلغانياپراقچىسااىدىن سااوق ۈمااۈشك ۇمى بوياا ەتزىناان ەكىللىكشاا ېشااىب ۋا يولاا
 [.41]قاتارلىقالر بولغان  ەمتىكىت

 ەۋرىنىااڭد ېغىلىااقي ېرىاادىكىي ېااگەند ۇپەنشااىگ ڭنوشااىنىنى ۇڭغااارج-1979 يەنە
 ەبرىلىرىادىنمۇق ۇنھا ۇرلاۇقنوم .X M1. M2. M3.  79ەنساۇپم ەزگىللىارىگەئانىرقى م

 ۇنئاالت ەئىچىاد ۇياۇمالرب ۇنئاالت ۇپ بايقالغاان بولا ۇياۇمالرب ۆماۈشك-ۇنئالت ۆپك ېلىن
ياتقاان بوغاا  ياتقاان  ۈزۈك ئا ۇلغانساوق ىساىدىنياپراقچ ۇنساىزغا  ئاالت ۇنئالت ەنجىر ز

 ەتزىنان ىكەقىشالن ۈچئ ۋان ھاي ۈپج ېلىشىۋاتقانئ ەقىشلىكن ۋانھاي ەلىتەئات  ياتقان غ
 [.42]بولغان ۇيۇملىرىب

 ەزگىلىااگەم ەسالەپكىد ۇاللىساىنىڭس ەنن ەربىايغ ۇپەندىكىباشاقا  شاىگ بۇنىڭادىن
 ەتزىنان ۇنئالت ۇرەككەپياسىلىشى م ەنەي ەبرىسىدىنق ۇنھ ۇرلۇقنوم. 794M .x ەنسۇپم
 ەدان 78 ۇياۇملىرىب ەتزىنان ەقىشلەنگەنن ۇلۇتب ەئىچىد ۇالر ئ ۇپ چىققان بول ۇيۇملىرىب

 ۇلۇتب ۇرغانت ەيلەپل ۈستىگەئ ۇلۇپ ياپراقچىسىدىن سوق تۇنئال ېپىزن ەممىسىالھ. بولغان
 ۇالربا ۇپ بولا ېچىلغاانئ ۆشاۈكت ڭكىچىا ۇرساىغاياكى ئوتت ەرىپىگەئىككى ت ەقىشلىنىپ ن

 ۇنئاالت ۇماۇالقي ەكىللىكشا ۈلىگا ېيخاۇام ەنەي. ياساالغان ۈچۈنئ ەتلەشزىنن ەرنىكىيىمل
 ېشااىيالىتىلغااان قاشت ۇنك  ئااالتېاازەب ەدەپيالىتىلغااان ساا ۇنئااالت ىگەە چۆرىسااياپراقچ

 ۇمىبوياا ەتزىناان ەكىللىكچاسااا شاا ۇتاشااۇتۇرۇلغانت ەنبىاال ەياااپراقچ ۇنئااالت ەمااتەك ت
 [.43]قاتارلىقالر چىققان 

 ۇملىرىبويا ەتزىنان ۆماۈشك -ۇنئاالت ەبرىلىرىادىنمۇق ۇنشىمالىدىكى ھا چۆللۈكنىڭ
 ەتتىكىئاد)ھالقا  ۈمۈش  ك(ەبىرلەردىنتاش ق)ھالقا  ۇنئالت پ ۇبايقالغان بول ۇميۈزلۈكئوم
 ۇنئااالت ۇيااۇمى ب ەتزىناان ۇمالقياا ېچىلغااانئ ۆشااۈكت ەرىااپىگە  ئىككااى ت(ەباارىلەردىنق

-1 ۋە ەبرىسااىق «بارولااد»ېغىاادىكىنويااا ت) ەيكىلااىئااات ھ ۇنئااالت ڭاانە يالىتىلغااان يى
 ەتياساالغان زىناان ۈمۈشاتىنك ەيكىلااى ھ ۋانياساالغان ھااي ۇناادىن  ئالت(ەبارەق ۇمۇرلاۇقم
 ۇن  كىچىااك ئااالت(ەباارەق ۇرلااۇقنوم-23) ەيااچەن ۇن  ئااالت(ەباارەق ۇرلااۇقنوم-6) ۇيااۇمىب

 ەتزىنان ۈمۈشك ەنگېكىلچ ۈمگ ە ياپراقچ ۆمۈش  ك(ەبرەق ۇرلۇقنوم-24) ۇيۇمىب ەتزىنن
 ۇنئاالت ڭنىسىمان  يى(ەبرەق ۇرلۇقنوم-40) ەيكىلىيالىتىلغان مىا ئات ھ ۇنئالت ۇيۇمى ب

پاارچىلىرى  ۇنئاالت ۋە ەيااپراقچ ۇنئالت. ېپىلغانت( ەبرىلەرتاش ق-ۇمق) ۇيۇملىرىب ەتزىنن
 [.44]بايقالغان ېگۈدەكد ەبرىلەردىنق ەممەھ

 ڭياسىلىشاىنى ۇشاى بول ۆپكا ۈرىنىاڭسانى  ت ۇيۇمالرنىڭب ۈمۈشك ۇنئالت تېپىلغان
 ەڭئىنتاااايىن ك ڭگاااار چىلىقىنىااا ەرز ەپىسااالىكىدىنن ڭاليىھىلىنىشاااىنى ۇرەككەپلىگى مااا
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 ۆشاۈكيالىتىش  ياپالقالش  ت ۇنقاپالش  ئالت ۇنئالت ەنەي. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقادائىرلىكى ك
 ۇقىرىلىقىنى يا ەۋىيىسىنىڭس ۇنىڭئ ېخنىكىالردىنت رلىققاتا ەپشەرلەشك ېگىشئ ېچىش ئ
تارقااقالر بولمىساا   ۋە ۈنەرۋەنلەرھا ۇغۇللىنىدىغانشا ەنبىال ۈنەرھ ۇشۇم ەنسۇ م ەگەرئ
 ەنەي. ۇبولىاد ۈشۈنۈۋېلىشاقاچ ەسالىكىنىت ېتىشانىڭي ەۋىيىسىگەس ەنئەتس-ۈنەرھ نداقۇب

بولغانلىقىادىن  ۇياۇمب ېازەكب ۋە ۇياۇمىب ەتزىنن ەممىسىنىڭھ ۇيۇمالرنىڭب ۈمۈشك-ۇنئالت
 ۆڭەكلەرنىڭئاقسااا ۆپاااۈنچەك ەلىكاااىب ەمە  ئ ۋىچىالرنىاااڭچار ەتتىكىئااااد ۇالرنىاااڭئ

 ۆكاۈمەتھ ۈمىلىادىنج ەرگەنلىكىناى ب ەھمىايەتئ ڭغااۇنىب ۆكۈمرانالرنىاڭھ ەنلىكىنى ئىك
 .ۇبولىد ۆرۈۋالغىلىك ۇرغانلىقىنىق ۇكانلىرىنىد ەرگەرچىلىكز ەنسۇسالشقانم

قاتاارلىق  ېغاىت ۇياان. بولغان ۇاللچىلىقتارمىقى ك ۇنەرۋەنچىلىكبىر نىم قوم ھ يەنە
نىام -ۇنىلم ۈركۈمدىكىئونشاش بولمىغان زور ت ەڭگىر ۋە ەكىلىش ەجىمى جايالردىن ھ

 ەتشۇناسااالىقياااوق  مىلل ېلىپاااىق ېچقايسىساااىنىڭھ ەمماااائ. بايقالغاااان ۇياااۇمالرسااااپام ب
 ۇپ بولغاان بولا ېلىپاىق ۇيۇمالرنىڭئىپتىدائى ساپام ب ەڭئاساسالنغاندا  ئ ۆرسەتمىلەرگەك

 ېلىپىنىااڭق ۇلغااانتوق ۋزاقلىرىاادىنقو ەرەخ ۇيااۇمالرنىساااپام ب ەساالەپتەد ەڭئىنسااانالر ئ
 ۇنبايقالغاان ھا. ئاارقىلىق ياساالغان ۇشاۇرۇشئوتتاا پ ۇنىچاپالپ  ئاندىن ئالي  ۈستىگەئ

 ەرگىزمااۇھ ۇالرقارىغاناادا  باا نيوقلىقىاادى ېلىپااىق ېچقايسىسااىنىڭھ ۇيۇمالرنىااڭساااپام ب
-3ۇرۇنقىمىالدىيىدىن با ېلىپك ەني. ەمە ئ ۇيۇملىرىساپام ب ەسلەپكىد ەڭئ ۇنالرنىڭھ
 ۈرىتا ۋەسانى  ۇالرنىڭقارىغاندا  ئ ۇيۇمالردىنب بولغان ساپام ەنسۇپم ېيىنگەك ەسىردىنئ
 اساىلىشي ەپاا ناھاايتى ن ۇپاسونىم ۋە ۈپىتىس ۇرەككەپ م ەقىشلىمۇن ۋە ەكىلىش ۆپ ك
 ەرەققىايئاارقىلىق ياسىلىشاقا قااراپ ت ەساۋاتياسىلىشتىن ئ ەنقوم بىل ەھەتتىمۇج ۇسۇلىئ

 ۇددەتما ۇزۇنئا ىڭادىنۇنب ۇپ بولا ەتاكەني ەۋىيىساىگەس ەلگىلىكب ېخنىكىسىت. قىلغان
 ەنئىاش بىال ۇبا ۈنەرۋەنلەرنىاڭھ ۇشۇرىدىغانساپام پ ەنسۇ توپلىغان م ەجىرىبىلەرنىت
 ۇكى چىقىرىشاقا بولىاد ەكاۈني ۇنداقشا ۇنىڭدىنب. ۇبولىد ۈۋېلىشقارۆك ۇغۇلالنغانلىقىنىش

بىار قاوم  ۇساتەقىمم ۇاللچىلىقىكا ۇنالرنىاڭھ ېايىنك ەساىردىنئ -3 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب
 [.45] ەكىللەنگەنش ۇپتارمىقى بول رۋەنچىلىكۈنەھ

. ۇچراياادۇئ ەرناااتىرل ېريااالالردىمۇتوغرىسااىدا يازمااا مات ۇملىرىساااپام بوياا ھۇنالرنىااڭ
 ەڭرىقۇتنىاڭت ەتقاۇچ ە دا ناتىرلىنىشىچ «ەرجىمھالىت ۇۋۇنىڭس»جىلد  -54 «ەننامەن»

 ۇمرانا ۋە ېادىر  چئاات ۋۇغاساو ۋلىغانادائو ۋبويىادا ئاو ۆلىنان بايقام كا ۈكەنئىنىسى ئ
كىچىاك  ۇنلاۇق بوي ۇزۇنئا ۈپك ۇنداقب. ئىدى ۆزىئ كۈپنىڭ ەمد ۇمران. قىلغان ەدىيەھ
. ەتتىساقالشااقا ئىشاالىت ېتىااقق ۋەشاااراپ  ۇپ بولاا ۈزتاا ۈۋىتاا ڭ سااىغىمى چااو ېغىزلىااق ئ
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. ەنتارقىلىاپ كىارگ ۇچىان پادىشااھلىقىغىم ەناۇبىيج ۈپنىم ك ۇقارىغاندا  ب ېيتىشالرغائ
 ڭلىاڭجى ناتىرلىنىشاىچە دا  «ەرجىمھاالىت ڭنىاڭدى ۇل»جىلد  -39 «ەىنامچ ەنۇبىيج»
ئاااغىزى كىچىااك   ۇنىااڭئ ۇپ بولاا ېرىشااكەنئ ۇمغااابوي ەدىمقااىبىاار ق ڭزىليااا ۋشاايا ېگااىب

 ڭزىلياا ۋشاىيا. ېتىادىكەني ۈرەگەكا ەككىزسا -ەتاتەسىغىمى ي ۈز ت ۈۋىت ڭ قورسىقى چو
 ۇئا ېيىلىادۇ د ۇمرانا ۇبا: ېڭد ۇندا  لنىمىلىكىنى سورىغا ڭدىندى ۇل ېرىپب ېلىپئ ۇنىئ
. ېاگەند ەرساەقىلغانغاا ئونشااش ن ەقادىمت ۋۇغاا ۇئىنىساى سا ەڭرىقۇتنىڭت اغداچ ەينىئ

بولىادىغان  ۇغىلىقااراپ  ئاساتىدا تونا ېلىپسا ەنئاساتىغا ز ۇنىاڭئ ېايىنك ڭزىلياا ۋشىيا
 .ۆرگەنك ەنلىكىنىئىك ېگىنىدەكد ڭنىڭدى ۇبارلىقىنى  ل ەرلەرن

ئوقياا ياسااش  ۇنىڭاداب. تارمىقى بولغان ۈنەرۋەنچىلىكھ ۇستەقىمبىر م ۇياغاچچىلىقم
ئاساسالىق  ۇالرنىاڭئوقياا ئ ۇپ بول ەتمىلل« ئوقياچى» ۇنالرھ. ۇرغانت ۇندائاساسلىق ئور
قوزغااااپ  ۇرۇشدائىااام ساااىرتقا ئااا ۇالرئااا ېلىاااپك ەنەي. بىااارى ئىااادى ڭقوراللىرىنىااا

 ېزىۋېلىنغاانق ۇنىبا)اھاايتى زور باوالتتى ت مىقادارى نەرپىياس ڭئوقيانى ۇرىدىغانلىقتىن ت
ياغااچتىن ياساالغاچقا   ېپىئاوق سا ەنياا بىال(. ۇئىساپاتاليد ۆپلاۈگىك ڭئوق باشاقلىرىنى

 ۇنىاڭئ. قىلغىلاى باوالتتى ەتلىاكموم رايون بولغانادىال ياساشاقا كاپال ېرىياللىرىياغاچ مات
قورام بولغاانلىقى   ەربىيھ ولمايدىغانب ەملىتىشكەك ېھتىياجلىق ئوقيا جىددىي ئ ۈستىگەئ

ماا   ۆلچەمگەئ ەلگىلىكقىلىدىغانلىقى  ب ەلەپت ەجىرىبەت ۋە ېخنىكات ەلگىلىكياسىلىشى ب
 ەگەرئ ۈچاۈن بولىادىغانلىقى ئ ۇرغۇلىئىقتىادارىنى جاارى قىلاد ۇنىاڭئاندىن ئ ەلگەندىالك
 ۇرغۇلىنادھتىيااجنى قاېبولمىساا ئ ۈنەرۋەنلەرھ ۆپلىگەنك ۇغۇللىندىغانش ەنئىش بىل ۇشۇم

ياغاچقااا  ۇياساشاام ۋۇتتااا ۋەياغاااچ قالغااان  ۋا ھااار ېاادىر باشااقا چ ۇنىڭاادىنئ. بولمااايتتى
 ڭغۇلاادىكىھااازىرقى ئىچكااى مو ەۋرىاادەد ۇاللىسااىس ەنن ەربىاايغ. ئىاادى ېھتىياااجلىقئ

كارىادورى  ېشاىن ەنساۇدىكىگ ۋە( ۆلىكىبىر ب ېغىنىڭچوغاي ت ەدىمقىق)ېغىت ڭشەنداچى
 ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەننااامەن». ياغاااچلىق بازىسااى بولغااان ۇھىمماا ڭرنىااۇنالھ ەتراپااىئ

 ېغىاداپ چوغااي ت-ۇنۇسا ەكتاۇپم ۈەندىغاي ۇيىڭن ۆكەرن ەمىرئ ەناتىرلىنىشچ دە«ەقىسس
لىقىناى «ئوقيا ياسايدىغان» ەردەي ۇئ ەڭرىقۇتت ۇربات ەنلىكىنى موم ئىك ۆپلەرنىڭچ-ئوت

ئايمىقىغا  ڭيېجا ەن كىرگ ۇلۇپوزس چېگرىسىغا ۇاللىسىس ەنن ۇنالرھ ەنەي. قىلغان ەلۇمم
چىقىادىغان  ۆپك ېيىتاز قارا پ ۋەياغاچ  ېسىم  ئوقيا ياساشقا الزىملىق ئ ېلىدىغانك ۇدۇمئ

 ەۋەتىااپئ ەلچااىئ ېنگاا ۋاڭ ېگااىب ۋاندىاا ۇاللىسااىنىڭس ەنن ۇپ بولاا ېاارىي ەبىاار پااارچ
 ۋە ىرېادچ نالرنىاڭقايساى نا ەرھ ەربتىكاىغ ەڭرىقاۇتساورىغاندا  ت ەرناىي ۇبا ەڭرىقۇتت

 ېمىانئاتاا مىارا  ز ۇبا ەمئالىادىغانلىقىنى ھ ەردىاني ۇشاۇياسايدىغان ياغااچالرنى م ۋاھار
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 ۇكانالرنىاڭياساايدىغان د ۇقالرنىجاباد ېلىشنىئايرىلىپ ق ەردىني ۇب ۇڭاش ەنلىكىنى ئىك
 غااتارمىقى ۈنەرۋنچىلىكقوم ھ ۇستەقىمئاللىقاچان بىر م ڭياغاچچىلىقنى ەمھ ەۋجۇتلۇقىنىم

 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقانلىقىنى كئايالنغا
ناھاايتى  ۇنالرھا. قىسىمى بولغاان ەركىبىيبىر ت ۇھىمم ڭياغاچچىلىقنى ۇياساشم ھارۋا

 ۇرمۇشاتات ۈنادىلىكك ۋەئىشاالردا  ەرباىھ ۋىنىھاار ۇپ بول ەنياساشنى بىلگ ۋاھار ۇرۇنالب
 «ەققىادەھ ۈرۆمات ۋە ۈزتا». ەنگەنناتىرىل ېنىقىئ ېرىيالالردايازما مات ۇب. ەتكەنئىشل ەڭك
-87 «ەنناامەن». ېيىلگەند« چىقىراتتى ۋازئا ڭغانداما ۋىسىھار ڭنىۇنالھ»: جىلد دا-6

 «ۇزدۇقباا ېاادىرالرنىپاچاااقالپ  چ ڭقىالرنىقااا»: دا«ەرجىمھااالىت ۇڭنىڭشااي ڭيااا»جىلااد 
 ېلىنغااانتىلغاا ئ ۇقىرداياا. ئىادى ۋىسااىھار ۇنالرنىاڭھ ەمد ڭقاااقا ەردىكاىي ۇباا. ېايىلگەن

ياساايدىغان  ۋاھاار ۇنالرنىاڭھ ەمد ېارىي ېلىادىغانك ۇدۇمئايمىقىغاا ئا ڭيېجا ۇنالرنىڭھ
 ۇڭشااەندەج ڭشااەن چا ۇنلىرىقوشاا ۇاللىسااىس ەنيىلااى ن-109 ەمىالدىااي. بولغااان ېاارىي
 ەنىاامەتغ ۋاھااار ۋە ېاادىرچ ۇقئااارت ڭاادىنقىلغاناادا  مى ەغلااۇپم ەڭرىقااۇتنىت ەنااۇبىيج

ياساشااانى  ۋاھاااار الرنىاااڭۇنشاااىمالىي ھ ۋە ۇنالرھااا ەناااۇبىج ۇنىڭااادىنب[. 37]ئالغاااان
 .ۇبولىد ۆرۈۋالغىلىياسالغانلىقىنى ك ۆپلەپك ۋىالرنىڭھار ۇنداقالش انلىقىنى بىلىدىغ

بىاار تااارقىقى  ەنەي ڭياغاچچىلىقنىاا ۇياساشاام ڭغىراقلىرىنىچااا ۋە ېاارىگەك چېاادىرنىڭ
ياسااش  ڭغىراقلىرىنىچاا ۋە ېارىگەك ېادىرنىڭچ ۇرغاچقاا ئولت ېادىرالرداچ ۇنالرھ. بولغان

 ۇقاتاارلىقالرنى ياساشام[49]ۋۇتتاا ۋە ەر ئىگ[ 48]ياغاچ قالقان ەنەي. ۇمالشقانايىتى ئومناھ
 .قىلىنمىدى ۇالھىزەم ۆپك ەردەي ۇب ۇپ بىي قىسىمى بولغان بولەركىت ڭياغاچچىلىقنى
 ۇۋاكىايىم قىلىادىغانلىقى  جا ېرىساىنىت ۇق ئاوز ۆشاىنىگ ۋىالرنىڭچار-مام» ھۇنالر

 ۇڭيااا ۇالرنىاااڭئ ۈچاااۈن ياساااايدىغانلىقى ئ ېگىااازدىنك ىنىېااادىرلىر  چ«كىيىااادىغانلىقى
جىلاااد -1«ۇەينەنزىنااا». قىلغاااان ەرەققىااايناھاااايىتى ت ۆنچىلىكىماااۇك ۋە ۇمچىلىاااقتوق
. ېايىلگەند «ېلىۋاالتتىئ ۇۋىلىرىنىج قساچى ەپەرگەس ۇنالرھ»: ەد «ەسىھەتلەرن-ەندىپ»
 ۇنالرنىااڭدا ھ «ەرجىمھااالىت ۇدرالرنىااڭد ۈەن ياا ۋېاان»جىلااد-80 «ەننااامەن ېيىنكااىك»
 ەناۋۇجي ە د «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج» ەنەي. ېيتىلغانلىرى بارلىقى ئ «ېدىرچ»
 يتەنتىپااا ۇاللىسااىنىڭس ەنن ۇنالرئەلچىسااىشااىمالىي ھ(يىلااى-52 ەمىالدىااي)يىلااى  -28
   ەنقىلغاانك ۋغاساو ۇۋاج. ۆزلەنگەنقىلىنغانلىقى س ۋغاسو ۇۋاج ۋەئات  ەلگەندەك ڭغالويا

 ۇڭ ياا ۇنالرنىااڭھ ۇنىڭاادىنبولغااان  ب ېسااىمئ ۋەناھااايتى سااىپتا  ۇلىشااىقتو ۇنىااڭئ
. ۇبولىااد ۆرۈۋالغىلىكاا ەتكەنلىكىنااىي ەۋىيىگەساا ۇقىرىياا ېلااىن ۈنىرىنىااڭھ ۇمچىلىااقتوق
 ەنەي. ئاتىغاان ەپد «ېاگا» ۇنىئا ۇلگەنبولۇپ ب ۇياساشنىم ۋۇتسا ۆندىنك ەنەي ۇنالرھ
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 ۇنىڭادىنب. ئاتىغاان ەپد« [50]ۇلاۇمت» ۇنىئا ۇپ ياساىغان بولا ۋاققولا ېرىسىدىنئات ت
چىااداملىقلىقى   ەسااىلەن م) ۈنىرىھاا ۆنچىلىااكك ەۋىيىدىكىساا ۇقىرىياا ېلااىن ۇنالرنىااڭھ

 ەھەرشاا ەنەي ۇنالرھاا. دۇبولىاا ۆرۈۋېلىشااقابااارلىقىنى ك(ۆتمەساالىكىئ ۇساا ەياازە ن-قىلىااب
كااوالش قاتااارلىق  ەناادەكن ېاازىش ق ۇدۇققاا ېلىش ساا ۆۋرۈكياساااش  كاا ەلئەسااىنىق

قاوم  ۇساتەقىمم ەلەرسااھ ۇقىرىقىيا ەمماا ئ[. 51]ەللىاگەنئىگ ېخنىكىلىرىنىمۇق تبىناكارلى
 .ەكىللىنەلمىگەنش ۇپتارمىقى بول ۈنەرۋەنچىلىكھ

 
 بولغان سودا ەنبىل ەتلەرقايسى مىلل ەرھ.4

 ئاالقىسى

 
 ۇنغاائور ېتەكچاىي ېخاىت ېھقانچىلىقئاسا  قىلغان  د ۋىچىلىقنىچار ۆچمەنك ھۇنالر

 ېخاىت ۇ قىلغاان بولساىم ەرەققىايت ەرىجىادەد ەلگىلىكب نەرۋەنچىلىكىۈقوم ھ ۆتمىگەن ئ
 ۇالربولغاچقاا  ئا ەتمىگەني ېرىپب ەرىجىسىگەقامدا د ۇقتول ۇرمۇشىنىت ۋە ەپچىقىرىشئىشل

قاااوم  ۋە ېھقاااانچىلىقد ەنزۇالرنىاااڭن ېرىلىرىناااىت ياااۇڭ  ۋە ۋىلىرىچاااار ۆزلىرىنىاااڭئ
 ېھتىياااجلىقجىااددى ئ ۇرۇشااقائالماشت ەنبىاال ۇيااۇملىرىب ەھسااۇالتلىرىم ۆنەرۋەنچىلىااكھ

 ەھمىايەتئ ەئاالھىد ېچىشتائ« بازار» ئارا ۆزئ ەنبىل ەنزۇالرن ۇالرئ ۈچۈنئ ۇنىڭش. بولغان
 ېچىشااقابااازار ئ ۇنالرھاا: يىجيااا ەۋرىااد د ۋېناادىپادىشاااھى  ۇاللىسااىنىڭس ەنن. ەرگەنب

باازار  ۇالرنىاڭئ ۇدىلىشاىپ ق ەنبىال ۇالرئا ەۋەتىاپئ ەلچاىئ ەگەرئ ېھتىياجلىق ناھايىتى ئ
 ەنۇبىغاااج ەددىچىنىڭساا ەممىسااىالھ ۇنالرنىااڭقىلساااق  ھ ۇنسااەتسودىسااى قىلىشااقا ر

 ەۋرىنىاااڭد ۋۇدى ەۋرىااادىند ڭاادىجى ەمەلىيەتتىماااۇئ[. 52]ېااگەند. ۇناالياااد ېلىشاانىك
باازار سودىساى قىلىاپ  ەنبىال ەنازۇالرن ۈردەتا ۋاملىاقدا ۇنالرھ ەزگىلىگىچە م ەسلەپكىد
تارىخى  ۇڭاقىلغان  ش ەلىپج ۆزىگەئ ۋىچىلىرىنىچار ۋە ۆڭەكلىرىئاقس ۇنبازار ھ. ۇرغانت
 ەنبىال ۇاللىساىس ەنن ەممىسىھ ۆۋەندىكىلىرىنىڭت ەڭرىقۇتتىنت ۇنالرنىڭھ» ەسەرلەردەئ
 ېاايىنك ەنگەن نااتىرل دەپ«ۇراتتىتاا ېلىاپك ۇبىغاانەج ەددىچىننىڭساا ۆتۈشاۈپ ئ ېقىنيا
 ەنەي ۇنالرھاا ۇ تىلىغااان بولسااىمپار ۇرۇشئاا ۇرسااىدائوتت ۇنالرھاا ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنن

 ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرل». نالىمىغااان ېچىشاانىك ۋازبااازاردىن 
 ۇرۇشئاا(يىلااى-133 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى -2 ۈەنگااۇاڭي ۋۇدىنىااڭ ە ناتىرلىنىشااچ

قىلغااان  ۇجااۇمھ ۇلالرغاااتونتىىتااپ  قور ۇدىلىشىشاانىق ۇنالرھاا ېاايىن پارتىلىغاناادىن ك
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 ەڭك ۇددەتكىچەما ۇزاقئا ۇرىادىغانلىقىنىياقت ەھساۇالتلىرىنىباازار م ەنىاالي ەممائ ۇ سىمبول
زور مىقاداردىكى  ېزىۋېلىنغاانق ەبرىلىرىادىنق ۇنھا. ۇرغاانت ۇپبول ۆلەملىكئالماشتۇرۇشك
 ۇرۇشانىڭئالماشت ۇرساىدىكىئوتت ەنازۇالرن ەنبى ۇنالريادىكاارلىقلىرى ھا ەدەنىيەتم ەنزۇن
 ۆپلااۈكىنى ناھااايىتى ك ڭمۇسااانىنى ۋە ۈرىتاا ۇيۇمالرنىااڭب ۇرۇلغانماشااتئال ەمھ ۆپلااۈكىنىك
ساىرالنغان  ۇياۇم ياغااچ ب ۇياۇم قورام  مىاا قاورام  سااپام ب ۆمۈرت ۇالرنىڭئ ۈملىدىنج
 ەكيىاپ ۋە ېچەككا-كىايىم ۇن ئالت ېزەكلىرى ئات ب مانالر تاش ساي ۇقالر جابد -ەسۋەتئ

 ەئىچىااگ ۆزئاا ۇيااۇملىرىنىب ۇرمااۇشت  ۇرۇشچىقىاارىش  ئاا ەپقاتااارلىق ئىشاال ۇلماااتوق
 [.52. ]ۇئالىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليد

مىاا   ەنەقالمااي  ي ۈزۈپالمىا قاورالالرنى كىرگا ۆمۈر رايونىدىن ت ەنزۇالرن ھۇنالر
 ۇڭا شاا. مىااا قااورالالرنى ياسااىغان ۋە ۆمااۈرت ۆزلىرىمااۇئ ۈزۈپ كىرگاا ۇرودىلىرىنىماا ۆمااۈرت

 ەكالەپ چىقىرىشانى چ ۇلادىنقور ۆماۈرلەرنى  تمساى ۋېنادىغا ۇتاۇپت ۆزدەكا ۇنىجيايى ب
 ۆماۈرگەت ۇنالرنىاڭھ ۇنىڭادىنب[. 53. ]ەرگەنب ەتسسالىھەقىسىش توغرىساىدا م ۇنالرنىھ

 .ۇبولىد ۆرىۋالغىلىك ەنلىكىنىئىك ېھتىياجلىقناھايىتى ئ
 ەنمااۇئوغااانالر بىل ەنەقىلىااپ قالماسااتىن  ي ۇرۇشئالماشاات ەنبىاال ەناازۇالرن ھااۇنالر

 ڭماا ۋاڭ ە ناترىلىنىشاچ ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن». لغانقى ۇرۇشئالماشت
 ۇنالرغاااھ ەماادىئوغانالرغااا ئ( ەمەمبىاار نىاام ئ) ەلچااىئ ۇچىئوغااانالرنى قوغاادىغ ەۋرىاادەد
كوناا  ۆكاۈمرانلىرىھ ۇنھا ۇكىھاالب ۇقتۇرغاان لىقىنى ئۇرماساتاپش ېلىقنىسا ېرەت ەنىت ر

 «ېتىقسا-ساودا» ەمھ ۈيلىگەنسا ېلىقنىسا ئوغاانالردىن ەۋەتىاپئ ەلچاىئ ەباويىچ ەقائىد
 ۇنىڭادىنب. قىلغاان ۇنساەتر ېرىشاىغاب ەنبىلال ڭئاياللىرىنىا ۇنقىلىشنى نااليادىغان ھا

-ساودا ەنبىال ۇالرئا ەنەساىرت  ي ۋېلىشتىنيىغى ېلىقس-ئوغانالردىن باج ۇنقارىغاندا  ھ
 .قىلغان ېتىقس

جىلاد -31 «ەننامەن ېيىنكىك». دائىم سودا ئاالقىسى قىلغان ەنمۇبىل ڭالرچيا ھۇنالر
تىانىب  ەدەررايونىالر بىارق ېشىقااليمىقانلىشىپ  ن ۈزلەڭلىكت ۇرائوتت( يىم -36 ەمىالدىي)

 ۋە ڭالرچياا ۋاتلىشاىپ ناھاايتى ئا(ناھىيىسى  ۋۇۋېي ەنسۇدىكىھازىرقى گ) ۇزاكگ. بولغان
 ەرنىاڭي ۇبا ۇڭا شا. باازار بولغاان ېاتىمق ۆتتا ۈنىك ەرىق قىلىشقان  ھېتس-سودا ۇنالرھ

 ۈلاۈككەم-ماام ۇرغاۇنئااي بولماايال ناھاايىتى ن ەچاچەبىر ن ۇرۇپئولت ۋەزىپىگەھاكىملىرى 
 ۇنالرھا ۇزاڭاداگ ەزگىلىادەم ەسلەپكىد ۇاللىسىنىڭس ەنن ەرقىش ۇنىڭدىنب. بولغان ەئىگ
. ۇبولىااد ۆرۈۋېلىشااقاقىلغااانلىقىنى ك ئاالقىسااىسااوا  ۇققوياا ەنزۇالرنىااڭن ڭالر چيااا ەنبىاال

 ۇنىاڭب ۇمكىچوق ېتىشس-ېلىپئ ۇرغانبئالماشت ېمىلەرنىن ڭالرچىيا ەنبىل نالرۇھ ۇنداقتائ
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 ەد «ەقىسسااا ەققىااادەھ ۇنالرھااا ەناااۇبىيج. ەنناااامەن ېيىنكاااىك». بولغاااان ۈرىبىااار تااا
 ۆزىئا تەڭرىقۇت ەنۇبىيج( يىلى-101 ەمىالدىي)يىلى -4 ۇڭچۇي ەندىنىڭئ ە ناتىرلىنىشىچ

ئاياالالردىن -ەرئ ەنازۇن ەرگەنب ېتىپسا الرغااۇنھ ېتىپك ۇالپب ڭالرچيا ۋە ەلگەنك ۇالپب
 ڭالرنىاڭچيا ۇنىڭادىنب. ەرگەنب ۇرۇپقاايت ۇاللىسىگەس ەنكىشىنى ن ۇقئارت ڭدىنئون مى
 ۇالرنىاڭئ ەمھ ېرىادىغانلىقىنىب ېتىپسا ۇللۇققااق ۇنالرغاھ ەنزۇالرنىن ەگەنك ۇالپدائىم ب

ئاون  ەرگەنب ۇرۇپقاايت قۇتەڭرىت ەنۇبىن. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ەمەسلىكىنىئاز ئ ىنىڭسان
ھالادا  ۇئا ېساپلىساق ھ ەپد ەلگەنلەرك ۇالپب ۆزىئ ۇئ ېرىمىنىي ڭكىشىنى ۇقئارت ڭدىنمى
قايساى  ەرھ ۇرتتىكىيا ەربىغ ەنەي ۇنالرھ. ۇبولغان بولىد ۆپك ڭدىنمى ەچچەن ەنىالي ۇالرئ

 ۋاساتىلىكىق ئاارقىل ۇتي ەربىيغ ەممەھ ۇنداقالقىلغان  ش ۇرۇشئالماشت ەنمۇبىل ەتلەرمىلل
 ۇيااانقىلغااان  ن ۇتۇرۇشئالماشاا ەنمااۇبىل ەلقاالەرباشااقا ن ەربتىكااىغ ۋە ۇنااانلىقالرھالاادا ي

 ۇياۇمالرب ەكيىاپ ۇرغاۇنن ۇغاانتوق ۇناانلىقالري ەبرىساىدىنق ۇنھا ۇرلاۇقنوم-6 ېغىدىكىت
ئاالقىساى  ەدەنىايەتم ۋەسودا  ەنبىل ەلقلەرن يسىقا ەرھ ەربتىكغ ۇنالرنىڭھ ەمچىققان ھ
 .چىققان ەشتەك ەپارچ ۈچئ ەتتۇرىدىغانئ ەكىائ ۇققىنى توللقىلغانلى
 ەئىچىااگ ۋۇتنىااڭتاشااقى تا ۇپ كىچىكلىكااى ئونشاااش بولاا ڭچااو ەشااتىنىڭك-2 -1

 ېنىغاااي ەرەننىااڭد ەرەخ د ېتىاادىغانئونشاااپ ك ەرىخىااگەپالمااا د ەبىرسااىگ. مىخالنغااان
قانااتلىق  اتقاانېتىۋك ۈگاۈرۈپئالادىغا قااراپ ي ڭگايتىاپ دى ۇيرۇقىنىقا ۇپ بوينىنى ساوز

 ۈلنىااڭگ ۈم گاا ۈپبىرتاا ەبىرسااىگ يەنە. ەشااتىلەنگەنك ۋانبىاار ھاااي ەكىللىكشاا ۋا يولاا
ئاغىزىغاااا بىااار يىاااالن  ۈگاااۈلگە ت ەنجىساااىپ ڭئاااو ېچىلغاااان ئ ەنجىساااىبىااار پ ۈسااتىگەئ

ئاساا   ڭئااق يىپنىا ۇالرب. ەشتىلەنگەنك ۇشبىر ق ەمشىلىۋاتقانت ۇچۇشقائ ۋالغان چىشلى
 .نەشتىلەنگەك ۇلمىغاتوق ۇڭي ەكلىكر ڭۇرقو ېنىقق ەنىپالر بىلي ەڭلىكقىلىپ باشقا ر

 ېشاىم ئااق  ي ېرىق قىزىم  سا ۇپ بول ېنىداي ەشتىنىڭئىككى ك ۇقۇرقىي ەشتەك-3
. ەشااتىلەنەنك ۇلمىغاااتوق ۇڭياا ۋە ەڭلىااكر ڭااۇرقو ېنىااقق ەنيىااپالر بىاال ەڭلىااكر ڭااۇرقو
 ەساۋىرىمۇت ەساىملەرنىڭرچااال   ۇرجەكلىرىبا ۈستۈنكىئ ۋە ڭسوم  ئو ۇنىڭئ ەپسۇسكىئ

ئاات  ۇپ بولا ەشاتىلەنگەنك ەمبىار ئااد ەنمىنگ تئاق ئا ۇنىڭغائ. ەمە ئ ۇكەممەمم ەئانچ
 ۈساتىدىكىئ. ۇرغاانقااراپ ت ەرەپاكەساوم ت ۇپساوز ۇنلىرىنىبوي ڭگايتىپ قوالقلىرىنى دى

تاون   ۇتۇلغاانت ەكجىاي ۆككا ۇچىساىغائ ۇالقچاا ق ېشاىغاب ۇرغاان ئالادىغا قااراپ ت ەمئاد
 ۈگىنىنىيا ۋە چۇلاۋۇرا ڭئاتنىا ەنئايااغ كىايگ ۇرۇمن ەملىكچ ۇمشاقي ۇقتوغرا يولل تىغاۇپ

. ۇبولماياد ەتكىلاىئ ەرىاقھاالقىنى پ ۆماۈرت ۈگۈرگەنادىكىي ەقەتپ ۇپ بول ېلىقناھايىتى ئ
ساوم  ەمنىاڭئاد ەنئااق ئاات مىانگ. ېساىلغاننوكچاا ئ ېكىلگەن چا ۈمگ ۆكسىگەك ڭئاتنى
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. ۇرغانئالدىغا قاراپ ت ەبىر ئاد ېنىداي ۇنىڭئ ۇپ بول( مى كامباش قىسى) ەمبىر ئاد ېنىداي
ئىككاى ئااق قاارا  ۇرغاانت ڭگىلىتىپساا ېشاىنىب ۋە ۇرغاانت ۆتۈرۈپك ېشىنىب ەرەپتەت ڭئو

قااراپ  ەرپاكەت ۇرغانت ەپئاق ئات قارا ەنبىل ۇشيارلىقبىر ئات ھ ەنەي ۇپ ئىككى ئات بول
 .ۈشەندۈرىدۇچ ەپىسلىكىنىناھايتى ن نىڭەنئەتس ۇنەرچاغدىكى ھ ۇش ەشتەك ۇب. ۇغانت

 ەم ئااد ەشاتىدىكىك-3 -2 -1 ۇقاۇرىقىي ۋكاابورو ېئولوگىئىتتىپااقى ئاارن سوۋېت
-ۇنئاالت ڭسااكالرنى ېپىلغاانشاىمالىي قىرغىقىادىن ت ېڭىزنىاڭقاارا د ۈرەتلىرىسا ەنزىرەم
 ەيۈتااۈنلپ ۈرەتلىرىگەساا ەنزىاارەم ەم ئاااد ۇيۇملىرىاادىكىساااپام ب ۋە ۇيااۇملىرىب ۈمااۈشك

 ۇناانچەي ڭساارماتالرنى ەنساۇپساكالرغا م ۋە ساكالر ۇب ۇپ قارايدىغان بول ەپد ۇئونشايد
 ۇنالرغااائاسااىيا ئااارقىلىق ھ ەركىزىاايم ۇيااۇملىرىنىب ەنئەتساا ۈنەرھاا[ 55]ېرىيىچەباااكت ۋە

 .ۈشەندۈرىدۇتارقاتقانلىقىنى چ
 ۇياۇمالرب ەكيىاپ ۆپك ېلىن ەبرىسىدىنمۇق ۇنھ ۇرلۇقنوم -12 ېغىدىكىنويان ت يەنە

 ۋەساودا  ەنبىال ەلقلىارىن ەرتغ ۇنالرنىڭھ ەشتىمۇئىچىدىكى ئىككى ك ۇالرنىڭئ. چىققان
 .ېرىدۇب ەتتۈرۈپئ ەكائاالقىسى قىلغانلىقىنى ئ ەدەنىيەتم

كىچىك تااغ  ەشتىگەك ۇب. ۇئاتاشقا بولىد ەپد «ەشتىسىتاغ ك ۇت بول»بىرى  بۇنىڭ
 ېتىرئااۇم 0.38 ەڭلىكااىك ېتىاار م 1.92 ۇزۇنلىقىئاا ۇپ بولاا ۈشااۈرۈلگەنچ ۇلااۇتئاااق ب ۋە
 ەشااتىلەنگەك ۋارغاااتا ەڭلىااكر ۇڭااۇرق ەنيىااپالر بىاال ۇڭااۇرق ېرىق قىزىاام  ساا ەساالىدىكىئ

 ەرىپىادەئىككاى ت ەشاتىنىڭك. قالغاان ۆگىرىاپئ ۈلرەڭگەكا ېنىاقق ۆڭاۈپئ ۋارتاا ۇ بولسىم
ناھاايتى پاكارتاغقاا شاانلىرى  ۇپ بىر پاكار تااغ بولا ەنەي ۇرسىدائىككى كىچىك تاغ  ئوتت

 ۇيرۇقىسااىرتقا  قاا ېشااىكىچىااك تاغقااا ب ەرەپتىكااىئىككااى ت ەرەخ د ۈپباراقسااان بىاار تاا
 ڭتاغنىا ئاۇچىال. ۈشاۈرۈلگەنچ ۇشئىككاى قا ەلاگەنك ۇقتول ەيلىرىقارىغان  پ ەرەنكەد
 ەشااتەك ۈشااۈرۈلگەنتاااغ چ ۇلااۇت نىاام ب ۇباا. چىقىرىلغااان ۇلااۇتبىااردىن ئاااق ب ۈسااتىگەئ
ئىككاى  ەشاتىنىڭك ۇبا ېكىنلا. ەشاتىلىنىدىكەنك ۇالپئ ەرىگبى -قارىغاندا بىر ېيتىشالرغائ
 ۇناانچەي ەشاتىنىك ۇبا ۇۋكاابىلىاش ئىمكاانىيىتى ياوق  بور ۇنىچااال بولغاچقاا  با ەرىپىت
 .قارىغان ەپد ە شتەك ۇسلۇبتىكىئ

 ۇباا. ۇئاتاشااقا بولىااد ەپد «ەشتىسااىك ەجاادىھائ ۋاتقااانقىلى ەرۋازپ»بىرىنااى  يەنە
 ەجاادىھائ. ەشااتىلەنگەنك ۋارغاااتا ۇمااۇئ ۇپ بولاا لگەنۈشااۈرۈچ ەجاادىھابىاار ئ ەشااتىگەك
 ەتتەھاال ۋاتقاانئالادىغا قااراپ ئىنتىلى ۇراپ ئارقىساىغا با ېشاىنىب ڭگايتىاپ دى ۇيرۇقىنىق
 ۈزلەڭلىكتىكىلەرنىااڭت ۇرائوتتاا ۇئاا ېكىنلاا سااىمۇ بول ۇتىپاا ۆتتاا ۇنىااڭئ ەرچەگ. ۇرغااانت
. ۇئونشااىمايد ۋانالرغىمۇايباشااقا ھاا ەمھ ۇئونشااىمايد ەجاادىھاغايىالنسااىمان ئ ەزىرىاادىكىن
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 ېانىگەكىچىكلىگى ت ڭقاناتنى ۇپ قىسقا قانىتى بول ۈپبىر ج ۈرىسىدەئىككى م ەجدىھانىڭئ
 ۈچئا ەتىراپىغاائ ۇنىاڭئ. ۇبولماياد ېيىشاكەد ەجادىھائ ۇچارئ ۇنىئ ۇڭا ش. ەلمىگەنما  ك

 ەماابەرچ ۈرجەك باا ۈچئاا ەرىپىگىمااۇت ۆتتاا ەشااتىنىڭك. ۈشااۈرۈلگەنچ ەقىااان ۈرجەكباا
ئىختىيارسىز  ەكىشىگ ەقانىم ن ۇب ۇڭدورجى سور.   .چىقىرىلغان ەقىشلەرن لىكەكىلش

 [.56] ېگەند ەسلىتىدۇ ئ ەقىشلەرنىن ېدىرلىرىدكىچ ڭھازىرقى قازاقالرنى
 -96 «ەنناامەن»بارغاانب ېتىاپي ەگىاچەن ەرباتەغ ەڭئ ەدىماىق ۇنالرنىڭھ ئۇنداقتا 

ھازىرقى كاساپىي )ەئارساكىچ بىدىنەرغ ۇيسۇننىڭئ» ەد «ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ»جىلد 
. ۆتەتتىئا ېقىنيا ەنبىال ۇنالرھ ەممىسىھ ەللەرنىڭبولغان ئ( ەنۇبىداج ەرقىش ېڭىزىنىڭد
 ەڭرىقۇتنىااڭت ەلچىلىاارىئ ۇنھاا ۈچااۈن قىلغااانلىقى ئ رمااارتا ۋچىالرنىئىلگىاارى يااا ۇنالرھاا
 ۇالرنىئا پ ېرىاب ەتكاۈزۈپي ۈلۈكت -ۇزۇقئ ەنىرسىزت ەللەرئ ۇبارسىال  ئ ۆتۈرۈپك ېتىنىن

چاغاادا  ەينااىئ ۇنالرقارىغاناادا  ھاا ەنگەنلىكىگەناااتىرل ەپد «ۇرمايتتىقىيىنچىلىقتااا قالااد
تااكى  ۇپ بولا ەسىياساىي ئاالقىاد بىلەنرايونالر  ۋە ەللەرقايسى ئ ەرئاسىيادىكى ھ ۇرائوتت

ئاساسااىدا سااودا ئاالقىسااى  ەسىياسااىي ئاااالق ەمبارغااان ھ ەقىرغاااقلىرىغىچ ېڭىاازىكاسااپى د
 ەربىايغ ەبرىلىرىادىنق ۇنھا ۇقىرىادىكىي ۇڭا شا. ۈلىۋالغانشا ۈلاۈكم -ياكى مام قىلغان

 ېپىلىشاىت ۇيۇملىرىنىاڭب ەشاتەك ەتلەرنىاڭقايساى مىلل ەرئاساىيادىكى ھ ۇرائوتتا ۋە ۇرتي
 .ەمە تاساددىپىيلىق ئ ەرگىزمۇھ

 
 :ئىزاھالر

 
 -1 ەشاىرى ن ەنازۇچەيىلاى ن -1958 ەشاىرىياتىن ەلق  ن«كاپىتام»: ماركىا[ 1]
 .ەتلەرب -195~  194توم  
 ېتىكاومىت ەنالەرپ ۇالنباتۇرئ  «ەبرىلىرىق ۇنالرشىمالىي ھ»: ۇڭدورجى سور.  [ 2]

 .سان -1يىللىق  -1956  «ەتىجىلىرىن ەتقىقاتئىلمىي ت ەئاكادىمىي»قىلغان  ەشرن
 ېگەند «ۈزۈمىت ەمئىيەتج ۋە ەنبەسىم ېتنىكئ ۇنالرنڭھ» ۇسنىڭجام ېشىي. ن[ 3]

 ەنالەرپ ۇالنبااتۇرئ.ېرىياالالرئائىات مات ېئولوگىيىسىگەئارن ۇنالرنىڭھ ېلىنغاندىن ئماقالىسى
 -1يلىاق  -1956   «ەتىجىلىارىن ەتقىقااتئىلمىاي ت ېمىيەئاكاد»قىلغان  ەشىرن ېتىكومىت
 .سان

 ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ»باااپ  -1  «ۇنالرشااىمالىي ھاا»: ۇڭدورجااى سااور.  [ 4]
 .ەشرىن ۇرۇالنباتيىلى ئ -1961. «ەبرىلىرىق
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قىلغاان  ېالنپاونكىتى ئا ەتيادىكاارلىقلىرى نىازم ەدەنىايەتئايمااقلىق م ۋئىكىجا[ 5]
 -1980ژورنىلااى « يادىكااارلىقلىرى ەدەنىاايەتم»   «ەبرىلىاارىق ۇنھاا ۇپەندىكىشااىگ»

 .سان -7يىللىق 
 ۇنىنوشاا ۇڭغااارج ڭغااۇمئىچكااى مو»قىلغااان  ېالنئاا ۇزېيىماا ڭغااۇمئىچكااى مو[ 6]

 .سان -2يىللىق  -1977ژورنىلى  «ېئولوگىيەئارن»   «ىلىرىەبرق ۇنھ ۇلۇتەيدىكىي
قىلغااان  ېالنپااونكىتى ئاا ەتيادىكااارلىقلىرى نىاازم ەدەنىاايەتئايماااقلىق م ۋئكجااا[ 7]

ئىچكاى »  «دوكالتاى ەتالەشر ەبرىلىرىناىق ۇنجىلغىسىدىكى ھا ۇدۇڭئايمىقى ب ۋئكىجا»
 .سان -1يىللىق  -1981لى ژورنى «ېئولوگىيىسىياردىكارلىقلىرى ئارن ەدەنىيەتم ۇڭغۇمم

 ڭجىيافااا ۋجااا ۇنىئارقااا نوشاا ڭچانااار ئااو ۇڭغااۇمئىچكااى م»: ەنلىنشاا ەيگ[ 8]
يىللىاق  -1977ژورنىلاى  «ېئولوگىيەئاارن»   «ەبرىساتانلىقىق ۇنبايقالغان ھا ەنتىدىنك
 .سان -2

  «ەرجىمھاالىت ۇۋۇنىڭسا»جىلاد  -54 ۋە «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 9]
 .«ەرجىمھالىت ۇنىڭز ېڭد»جىلد  -8« ناتىرلىرى ەنن ردىكىەسىئ ەرقىيش»

 .«ەبرىلىرىق ۇنالرنىڭشىمالىي ھ»: ۇڭدورجى سور.  [ 10]
ئىلمىاي  ېئولوگىيەئاارن»   ەبرىلىرى ق ۇنھ ۋنۇڭباالدىكىتا»: ۇاڭجىنگ ەنتي[ 11]

 .سان -1يىللىق  -1976« ژورنىلى
 .«ەبرىلىرىق ۇنھ ۈلۈڭتەيدىكىي»[12]
 ەدەنىاايەتم»   «ەبرىلىاارىق ۇنھاا ۇسااتايدكىقىاار ئ» ڭمىااڭجى ڭاتاااال  لياا[ 13]

 .سان -7يىللىق  -1980ژورنىلى « يادىكارلىقلىرى
 ۇجىساا ۇنىنوشاا ۇڭغاااررايااونى ج ۇمئاااپتون ڭغااۇمئىكچااى مو»: شاانلىن ەيگ[ 14]

يادىكاارلىقلىرى  ژورنىلاى  ەدەنىايەتم»  «ۇمالرجىلغىسىدىن چىققان بىر قىسىم مىا بويا
 .سان -2يىللىق  -1965
 ۈلكەت» ۇنالرنىڭھ ۇدىم «ەققىدەھ ۆھپەت»جىلد  -9 «ەققىدەھ ۆمۈرت ۋە ۇزت»[ 15]

 .ېلىنغانتىلغان ئ ەتكەنلىكىئىشل« ياسالغان باشاق ۆڭىكىدىنس
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 16]
 ېگااىب ەنجىلدىاادا  ي -1 ڭنىاا «ەسااىھەتلەرن -ەناادىپ»يازغااان  ڭشاايا ۇلياا[ 17]

 ەنبىاال ۇيگااو كاا ۋۋاڭجااا( يىلااى -312 ۇرۇنقىمىالدىيىاادىن باا)يىلااى  -1 ڭنىااڭۋۋاجا
تاار  ئاادىمىم  ېارىمي ېقىرنىڭپ»: ۇنىڭدىنئ ۆزلىشىۋېتىپ س ۈستىدەئىشلىرى ئ ەتھاكىمىي

 ەنۇبىغااج ڭئالوبانالرنىا ۇنالرنىاڭدى  ھۋالاتارتى ەھىرىمنىسا ەككىزسا ەگلىكىئاز  چى ب
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 «ېارەكبك ۇتۇلماققانداق ق ۇنىڭدىنب. ە ت ۇرماقم تتاقابى ۇزيالغ ۇالرغائ ەلدى ك ېسىپب
 ۇنىااڭلااى م»جىلااد  -81 «ەرتااارىخىي ناااتىرىل»[ 18. ]ەنگەنسااورىغانلىقى ناااتىرل ەپد
 .«ەرجىمھالىت

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 19]
 .«ەرجىمھالىت ۇنىڭشي ڭيا»جىلد  -87 «ەننامەن»[ 20]
 ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ»باااپ  -1   «ۇنالرىي ھااشااىمال»: ۇڭدورجااى سااور.  [21]

 .«ەبرىلىرىق
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 22]
 .«ەسىھەتلەرن -ەندىپ»جىلد  -1 «ۇەينەنزىن»[ 23]
 .«ەرجىمھالىت ۋسۇنىڭچا»جىلد  -49 «ەننامەن»[ 24]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 25]
 ۇننىڭسااااانغ ەۋاناااادازالرقىااااران چ ۋە ڭچىاااا ۋېااااي. ەرتىرىلتااااارىخىي نااااا»[ 26]

 .«ەرجىمھالىت
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 27]
 .«ەرجىمھالىت ەننىڭشىي ۇد»جىلد  -23 «ەناننام ېيىنكىك»[28]
 .«ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ. ەننامەن»[ 29]
 .«ەرجىمھالىت ۇۋۇنىڭس»جىلد  -54 «ەننامەن»[ 30]
 ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن»  «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەراتىرىلتارىخىي ن»[ 31]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىنكىك» ۋە «ەقىسس
 ۇۋۇنىڭساا. ەننااامەن» ۋە «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل»[ 32]

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ»   «ەرجىمھالىت
 -110 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با دە«ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 33]

 ېتىشاانىئااوق ئ ۈسااتىدەئااات ئ ۇرۇپ ئااارام ئالااد ەڭچىلەرنااىج» ەڭرىقۇتنىااڭت ۇۋىيىلااى ئاا
 .ەنگەنلىقى ناتىرل «ۇرغانقىلد ەشىقم

 -78 ۇرۇنقىمىالدىيىادىن با دە«ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرتارىخىي نااتىرىل»[ 34]
 ۇلنىاڭقور ەۋانادازىنىڭچ ڭئاون مىا ەچاچەن نىاڭۇنالريىلاى ھ -60 ۋەيىلاى  -68يىلى  

 ەلائەلەرگەق -ۇرقايسى تا ەرھ ۇلدىكىقور ەبىلل ەنبىل ۇنىڭچىققانلىقى  ش ۋغائو ەنۇبىغاج
 دىمااۇ «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن ېيىنكاىك». ەنگەنقىلغاانلىقى نااتىرل ۇجاۇمھ

شااىمالىي  اتقاناادا ۋقىلى ۋئااو ېغىاادات ۇشاايېج ەڭرىقۇتنىااڭت ەنااۇبىييىلااى ج -85 ەمىالدىااي
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 .ەنگەنقالغانلىقى ناتىرل ۇنۇشۇپتوق ەنئونىئوت نانى بىل ۇنالرنىڭھ
 دېاااگەن«ەبرىساااىق ۇنالرشاااىمالىي ھااا» ۇڭنىڭدورجاااى ساااور.  [ 37[ ]36[ ]35]

شااىمالىي »باااپ  -1 «ۇنالرشااىمالىي ھاا»:  ۇڭسااورجى سااور.  [ 38. ]ڭقااارا ەماقالىسااىگ
 ەققىااادىكىناااارابىلىرى ھ ەلااائەق ەر ەھشااا ۇنالرنىاااڭھ[ 39. ]«ەبرىلىااارىق ۇنالرنىاااڭھ
 .ڭدوكالتلىرىغا قارا ېئولوگىيىلىكئارن ۆۋەندىكىت

(A )ەنااالەرپ ۇالنبااااتۇر  ئ«نارابىساااى ەھىرىنىڭشااا ۈچئااا ۇنالنرىاااڭھ»: ەرلەپ. خ 
 .ېزىلغاني ېزىقىداي ڭغۇممو ېڭىي ۇسخىسىن ەسلىئ ەشرى يىلى ن -1957 ېتىكومىت
(B)  .ېازاي ۇنالرنىاڭشاىمالىي ھ»بااپ  -2  «ۇنالرشىمالىي ھ»: ۇڭدورجى سور- 

 ېڭجىڭااداب  «ەھەرلەرشاا ەدىمقااىق ڭغۇلىيىاادىكىمو»: ېساالېيۋك. ۋ.  ( C. )«ەنتلىاارىك
 .سان -6يىللىق  -1957 ڭژورنىلىنى «ەرجىمىلەرتارىخىي ت». قىلىنغان ەشرن

(D )«ئىلمىاااي دوكالتاااى ەرگەنب ېڭجىڭاااداب ېلېيۋنىاااڭك. ۋ.   ېمىكئاكاااد (Ⅰ  )
 ېڭااىئائىاات ي ۇرمۇشااىغات ەھەرشاا ەدىمقااىتاشااقى بايقالاادىكى ق ەۋ ەسااىبىرىي ەنااۇبىيج
يىللىاق  -1960 ڭژورنىلىنىا «ېئولوگىيەئاارن»قىلىنغان  ەشىرن ېيجىڭداب»  «ېرىيالالرمات
 .سانى -2

(E )ېپىلمىلىىارت ېئولوگىيەئاارن ۇمھۇريىتىنىڭج ەلقن ڭغۇلىيەمو»: ۇتجاپساير ئ. خ 
 ڭژورنىلىنىاا «ېئولوگىيەئااارن». قىلىنغااان رەشااىن ېڭجىڭاادا  ب«بايااان ەقىسااقىچ ەققىادەھ

 .سانى -3يىللىق  -1961
. ڭئىزاھىغاا قاارا ڭنىا «ۇرائوتتا»دىكى « تىلى ۋەئىرقى  ۇنالرنىڭھ»باپ  -9[ 40]

 ۇنھا ېپىلغاانت ەيدېڭادىنئالوچ ڭغۇلادىكىئىچكاى مو»: ۇشىنگوس. ۇاڭجىنگ ەنتي[ 41]
 .سان -4ىللىق ي -1980ژورنىلى  «ېئولوگىيەئارن»  « يادىكارلىقلىرى

. قىلغاان ېالنپاونكىتى ئا ەتيادىكاارلىقلىرى نىازم ەدەنىايەتئايماقلىق م ۋئكجا[ 42]
 -1980ژورنىلااى « يادىكااارلىقلىرى ەدەنىاايەتم»   «ەبرىلىاارىق ۇنھاا ۇگۇپەندىكىشاا»

 .سان -7يىللىق 
 ېالنپاااونكىتى ئااا ەتيادىكاااارلىقلىرى نىااازم ەدەنىااايەتئايمااااقلىق م ۋئكجاااا[ 43]
 ەكشاۈرۈشت ەبرىلىرىناىق ۇنھا ەنساۇپم ەۋرىاگەد ۇاللىسىس ەنن نكىكىۇپەشىگ».قىلغان

ژورنىلااى  «ېئولوگىيىسااىيادىكااارلىقلىرى ئارن ەدەنىاايەتم ڭغااۇمئىچكااى مو»  «ناتىرىسااى
 .سان -1يىللىق  -1981
 ۇنالرنىاااڭشاااىمالي ھ»بااااپ  -1 «ۇنالرشاااىمالىي ھااا»: ۇڭدورجاااى ساااور.  [ 44]

 ۇنقايساااى جايلىرىااادىكى ھااا ەرھ ىاااڭڭغۇلنئىچكاااى مو ۆۋەتتەنااا[ 45. ]«ەبرىلىااارىق
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 ەتاكەنپارچىلىنىاپ ك ۆپىكا ەمسانى ئاز ھ ۇمالرنىڭساپام بوي ېزىۋېلىنغانق ەبرىلىرىدىنق
 .قىلىنمىدى ۇھاكىمەم ۆپك ەردەي ۇبولغاچقا  ب

 .«ەرجىمھالىت ەننىڭي ېڭگ»جىلد  -19 «ەننامەن ېيىنكىك»[ 46]
 .«زكىرىسىەت ۇرتي ەربىيغ»جىلد  -88 «ەننامەن ېيىنكىك»[ 47]
 .«ەرجىمھالىت ڭسونى ۋچا:جىلد  -49 «ەننامەن»[ 48]
 ۋۇتقاااتا ۆلگەناادەئ ۇنالرھاا ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل»[ 49]

 ۆپىنچىساىدىنمۇك ەبرىلىرىنىاڭق ۇنشىمالىدىكى ھا ۆللۈكنىڭچ. ېيتىلغانئ ېلىندىغانلىقىس
 .چىققان( ۋۇتياسىغان تا پۇيۇغولىنى ئ ەرەخد) ۋۇتتا ۆتەكك ۋە ۋۇتياغاچ تا
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج. ەننامەن ېيىنكىك»[ 50]
 ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن»  «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 51]
 .ەرجىمھالىت ڭنىڭتا ېنچ»جىلد  -70  «ەقىسس
 .«ۇنالرھ»جىلد  -4 «ەشىننام»[ 52]
 ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ»باااپ  -1 «ۇنالرھااشااىمالىي »: ۇڭدورجااى سااور.  [ 53]

 .ەبرىلىرى ق
 .«ەنتر ۋەمىا »جىلد  -3 «ەشىننام»[ 54]
تاااارى   ېلىمىااازئ ۇپ بولااا ۆلەتد ەدىمقاااىئاساااىيادىكى ق ەركىااازىم ەبااااكتىرىي[ 55]

 ەرياساىنىڭد ۇئاام ەنبىال ېغىت ۇشھىندىق ېمىنىز ۇنىڭئ. ۈرت« ئارساك» ەسەرلىرىدىكىئ
 .بولغان( شىمالىدا ڭھازىرقى ئافغانىستاننى) ئارلىقىدا ېقىنىنىڭئ ۇقىرىي

شااىمالىي » ۇڭنىڭدورجااى سااور. توغرىسااىدا   ەشااتەك ەپااارچ ەشب ۇقااارقىي[ 56]
 .ڭقارا ەگ «ەبرىلىرىق ۇنالرنىڭشىمالىي ھ»باپ -1 «ۇنالرھ

 
 

 تىلى ۋەئىرقى  ۇنالرنىڭباپ ھ. 8
 

 ۋاتقاانقىلى ناازىرەۇم ەكاراكسىرتىدىكى ئالىمالر ب -ئىچى ەمىلكەتئىرقى م ھۇنالرنىڭ
 ۈركتا ۇنالرھا ەتىجىساىدەن ەتقىقااتالرت ۇياانقىيىلدىن ب 200 ېقىنقىي. بىرى ەسىلىلەرنىڭم

قااراش  ۆزئىككاى نىام كا ەيادىغاند ەنساۇپم ئىرقىغاا ڭغۇممو ۇنالرھ ۋە ەنسۇپئىرقىغا م
 ېئولوگىيە ئااارن ەنىااالقىلىشااتا ي ەمھ ەسااىلىنىم ۇباا. اقتاااۇرمئااارا تىركىشااىپ ت -ۆزئاا
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 .ېلىدۇتاينىشقا توغرا ك ەرگەفولكلور قاتارلىق ئىلىمل ۋە اسلىقۇنئىرىش
 ېغىادىكىشاىمالىدىكى نوياان ت ۆللۈكنىاڭچ ەريانىادا ج ېزىشاالرق ئارنېئولوگىيىلىاك

 ېپىلغاانت ەشاتەك ۈشاۈرۈلگەنچ ۈرئىتىسا ۇننىاڭبىار ھ ەبىرىسىدىنق ۇنھ ۇرلۇقنوم -25
 ۆزىكا ەڭارى ان  پىشاانىدى كتارالغا ئارقىغاا ۇياۇق ق ېچاىچ ەمنىڭئاد ەشتىدىكىك[. 1]

 ېئولوگىئاارن ڭغاۇلىيەمو ەيۋەتلىك پ  ناھايتى ھۇبول ۈرلۈكچىرايى س ۇرۇتلۇق يوغان  ب
باشااقا . قارىغااان ەپد ۇنھاا ۇئىگىسااى  ئاا ەبىرىنىااڭق ەمد ەدەمئ ۇباا ۇڭدورجااى سااور.  

 ەمە  ئ ەنساۇپئىرقىغاا م ڭغۇممو ۇئ ۇڭا يوق  ش ۇرۇتىب-ساقام ڭغۇلالرنىڭمو ۇئالىمالرم
 ەڭدەقارا ر ۇقىقارچ كۆز ەمنىڭئاد ۇب ۇكى ش ەرزىيدىغىنىقىلىشقا ئ ەتدىقق. قارىغان ەپد

 ەنسااۇپئىرقىغااا م ۈركتاا ۇنالرنىااڭھ ۇباا. بولغااان ەڭاادەر ۆككاا ۆھىرىگاا ۆزكاا ۇ بولسااىم
چىاراي  ۈركلەرنىاڭت ۈنكى چا. ېتىادۇئ ەمىنت ەنماددىي ئىسپات بىل ۈچلۈكك ەنلىكىنىئىك

چىققااان  ەبرىاادىنق ۇباا ۇپ ساااقاللىق بولاا ۆز كاا ۆككاا ۇالربىاارى ئاا ڭئاالھىاادىلىكلىرىنى
 ەمھ ۈرلۈكچىراياى سا ېلىاپك ەنەسااقاللىق  ي ۇققوي ۋە ۆزك ۆكك ەمد ۇنمۇھ ەشتىدىكىك

دىكاى  «ەرجىمھاالىت ڭجىان مىتىنىا»جىلاد  -68 «ەنناامەن» ۇبا. ەيۋەتلىاكناھايىتى ھ
 -ئىاادى كۈرلۈچىرايااى ساا. ېلەتتااىك ۇڭجااى ئىككااى ساا ەككىزبااويى ساا ڭجىاان مىتىنىاا»
 ڭجىان مىتىنىا»: دا« مەرجىمھاات» ۇپ بولا ۇنجن مىتى ھا. ئونشاش ەنبىل ېيىلگىنىد
 .ېيىلگەند« ئوغلى ڭنانىنى ۇتۇقش ۇنالرنىڭھ ۇ ش ۋېڭ ەنەللۇسىت

 ەرىتىئ ېزىشق ېڭشىف ڭئورنىنى ەتقىقاتت ېئولوگىيەئارن ېمىيىسىئاكاد ەنلەرپ جۇڭگو
 ېىزىساااىنىڭي ېڭشاااىناھىيىساااى ف ڭئەچاااا ۆلكىساااىئ ەنشاااىيىللىااارى ش -1957~  1935

 -140)بايقىغاان  ەقەبرىنىبىار ئاالھىاد ېزىاپ ق ەبارق ەپاتەئىككاى ھ ەنتىدەك ېشېڭخۇاڭك
بايقالغاان  ەۋەساىدەت ېلىمىزئ ۋاقىتقىچە ۇشۇم ەبرىنىڭق ۇب ېئولوگالرئارن(. ەبرەق ۇرلۇقنوم

يااكى  لچىساىەئ ۇنالرنىاڭھ ېھتىمامئ ەنلىكىنى ئۆلگۈچىنىڭئىك ەبىرسىق ۇنبىردىن بىر ھ
 ۆپىنچىساااىنىڭك ۇمالرنىاااڭچىققاااان بوي ەبرىااادىنق ەنلىكىناااى ئىك ەمراھاااىھ ەلچىنىاااڭئ
 ۇياۇمالرب ەمادەنپەدىكى ھەبرىاق. ۇئەييەنلەشاتۈرۈگەنم ەنلىكىنىئىك ۇملىرىبوي ۇنالرنىڭھ

 ەتدىقاق ەئاالھىاد ېازەكمىاا ب ەقىشالىكن ەكىللىكشا ۆتبۇلاۇڭتىك ت ەئىككى دان ەئىچىد
 [.2] ەرزىيدۇقىلىشقا ئ

 ەرەننىاڭد ۇپ بولا ەرەخد ۇياۇقشاانلىرى ق ۈپتىنبىار تا ەرىپىدەئىككى ت بىزەكنىڭ
ئىككىلىساى  ۇپ ئىككاى كىشاى بولا ۇرىادائوتت. باار ېچىارن ەرلەناگەنئاستىدا بىردىن ئىگ

 -بىار ۇالرئا. ەنئىشاتان كىايگ ۇغمااقب ۇچقىقىچاچ قويغان  پ ۇزۇنئ ەلگەن ك ڭشارلىققا
 ۇشبولا ڭشاارلىققا. ۇرغاانت ەتتەھاال چېلىشاىۋاتقان ۇپۇتۇشات ۇتىادىنپ ۋە ېلىب ڭبىرىنى



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 225 ~ 
 

 ۈركتا ۇنالنرىڭھ ېزەكنىمۇئىككى مىا ب ۇب ۇپ بىرى بول ڭئاالھىدىلىكلىرىنى ۈركلەرنىڭت
 .ۇقىلىشتىكى ماددىي ئىسپات قىلىشقا بولىد ۆكۈمھ ەنلىكىگەئىك ەنسۇپئىرقىغا م

 ۈرىتىسا ۇننىاڭھ ىېلىقاھ ېلىنغاانتىلغاا ئ ۇقىرىاداي ۇڭدورجى سور.   ھاۋالەنكى 
 ۆھىرىنىگا ۆزكا ۇننىاڭھ ەشاتىدىكىك ۇئا. قاراشتا بولغان ەباشقىچ ەشتىگەك ۈشۈرۈلگەنچ
 ۈرلۈكساا ېخىمااۇت ۆزنىكاا ۋە ەرقەناادۈرۈشئالمىسااىدىن پ ۆزكاا ۇنىقىلىااش ئاا ەڭاادەر ۆككاا

. سااقىلى ياوق ڭىكىادەئى ۇ بولساىم ۇرتىق باۇياۇق ەرچەگ. ەمە ئ ەرسەقىلىشتىن باشقا ن
 ېيىشاكەسااقىلى ياوق د ەممىسىنىڭالھ ڭغۇلالرنىڭمو ەممائ ەلسىمۇ زراك كساقالسى ڭغۇلالرمو

. باار ېلاىن ەئىچىاد ڭغاۇلالرمو ېلىادىغانالرمۇساقاللىق ك ۇققوي ۋرۇپالىقالردەكيا. ۇبولمايد
ھاازىرقى  ەمھ ەيادۇكىرم قىغاائىر ڭغاۇممو ۇننىھا ەشاتىدىكىساقالغا ئاساسالىنىپال ك ۇڭاش
[. 3]قارىغان  ەپد ەمە  ئ ۇقئاساسى تول ەزىرىيىسىن ىڭېيىشند ۇئونشىمايد ڭغۇلالرغامو
 ۇزۇنئا ەناىي) ېلىادۇپانماا چااچ ك ۈركلەرتا ۇمۇيىشى جامس. ئالىمى ن ڭغۇلىيەبىر مو ەنەي

 چئونشاااش قىسااقا چااا ڭغۇلالرغااامو ۇنالرھاا ېكىن  لاا(ۇۋېتىاادۇقوي ېچىنااىچ ۇپ چاااچ قوياا
 ۇقىرىاداي ەمما ئ[. 4] ېگەند ەستۈرۋېىدۇ ك ۇچەبولغ ېتىپك ۆسۈپئازراق ئ ېچىچ ۇپ قوي

 ۇرلۇقنوم -140ئارقىغا تارلغانئ  ۇپ بول ۇيۇقق ېچىچ ۇننىڭھ ەشتىدىكىك ېلىنغانتىلغا ئ
 ۇپ بولا ۇقپانماا چااچل ۇزۇنئا ۇنماۇئىككاى ھ ېزەكلەردىكاىمىاا ب ېپىلغانت ەبىرىدىنق
قىسااقا  ڭااۇغلالرمو ەقارىشااى بااويىچ ۇنىڭيىشااى جامساا. ن ئەگەر. ەسااتۈرمىگەنك ېچىنااىچ
ئىرقىغاا  ڭغاۇممو ۇنالرنىاڭھالادا ھ ۇچاچلىق بولدىغان بولسا  ئ ۇۇزنئ ۈركلەرچلىق  تچا
 [.5] ۇئىسپاتلىغان بولىد ەنلىكىنىئىك ەنسۇپئىرقىغا م ۈركت ەمە  ئ

 ەتبولمااايال قالماسااتىن  بىاار مىلاال ەنسااۇپبىاار ئىرىقااا م ۇنالرھاا ەنبىاال موڭغااۇلالر
تاارىخى . ەتمەيادۇئونشىشاىپ ك ەئاانچ ۇتىلىما ۇالرنىڭئ. ەمە ئ ەنسۇپم ېستىمىسىغىمۇس
 -بولغاان ەۋدىساىئاساسالىق گ ڭغۇلالرنىاڭئاساساالنغاندا  مو ەرگەناتىرىل ەسەرلەردىكىئ

نام  ۇب ېگەند «ڭغۇممو». ەلگەنقىلىپ ك ەرەققىين تەبىلىسىدىق ۋىشىر ۇپ بول ڭغۇممو
 دىغانۆرۈلىاك ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۋىالرشاىر»جىلاد  -199 «ڭناامەكوناا تا» ۋامئا ەڭئ

جىلااد  -219 «ڭنااامەتا ېڭااىي». ېاايىلگەند «ۋىلىرىشااىر موڭغااۇم»ۇنىڭاادائ ۇپ بولاا
 شااىجيەن ەمھ ېاايىلگەند «ەبىلىسااىق ېڭااۋام» ۇالرئاا ۇدىماا «ەقىسساا ەققىاادەھ ۋىالرشااىر»
 ېرغۇناااھااازىرقى ئ. ېاايىلگەند «ەرياسااىد ۋاڭجىاايە»  «ڭنااامەكونااا تا») ەرياسااىنىڭد
 ەپ  د ەزاسااىبىاار ئ ڭئىتتىپاقىنىاا ەبىلىاالەرق ۋىماكانالشااقان شااىر ەنۇبىااداج( ەرياسااىد

 ۆزىنىااڭئىلخااانالر نانلىقىاادىكى تااارىخچى راشااىددىن ئ ەسااىردىكىئ -14. ەنگەنناااتىرل
 ڭغاۇلالرمو ەساىرلەردەئ -14~  13 ۇدىما( جىلاد -1)« رى ۋاتا ۇمجامىئ» ەسىرىئ ەشھۇرم



 www.kitaphumar.com                                  كىتاپخۇمار بىلوگى 

~ 226 ~ 
 

دىاان ( دەەنىاام ېااگەند ۇققااائىگىااز چ ۇنقاا) «ېرغۇناااقۇنئ» ەجااداتلىرىنىئ ۆزئارىسااىدا ئاا
 ەگىشاىپقىلىشىغا ئ ەرەققىيت ۋىچىلىقنىڭچار ۋە ۆپىيىشىك ڭئاھالىنى ېيىنك ەم ھ ەلگەنك
بااارلىقىنى تىلغااا  راشاانىڭقا ەياادىغاند ەلااگەن شااىمالىغا ك ۆللۈكنىااڭچ ۆچااۈپ ك ەربااكەغ

 ېرغۇناااائ ڭئاناااا ماكانىنىااا ەۋدىساااىنىڭئاساسااالىق گ ڭغۇلالرنىاااڭمو ۇنىڭااادىنب. ئالغاااان
ئانا ماكاانى بولغاان  ۇنالرنىڭھ ۇنىڭب ەنلىكىنى ئىك ەتىراپىئ قىنىېئ ۇقىرىي ەرياسىنىڭد
 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ەمەسلىكىنىئ ەكبىرد ەنبىل ېغىچوغاي ت ەنۇبىدىكىج ۆللۈكنىڭچ

شااىمالىدىن  ەنااۇپ ج ۆللۈكنىااڭچ ڭچااو ۇنالرئانىرلىرىاادا ھاا ەسااىرنىڭئ-1 مىالدىاايە
 ۆتاۈرۈپبااش ك ڭغۇلالرىرلىرىدا موئان ەسىرنىڭئ -12چىققاندىن تارتىپ  تاكى  ېكىنىپچ

يىلادىن  ڭمىا ۇبا. ۆتكەنئا ۋاقتاى ۆپرەكيىلادىن كا ڭبولغان ئارىلىقتا مىا ەدەرچىققانغا ق
 ۇپبولاا ېاايىنك -شااىمالىدا ئىلگىاارى ەنااۇپ ج ڭنىااۆللۈكچ ڭچااو ەئىچىااد ۋاقىاات ۆپرەككاا

 ەتالەرقىرغىاز  قىتاان قاتاارلىق مىلل ۇيغاۇر ئ ۇش تاارد -سىر ۈرك سىيانپى  جورجان  ت
 ۇنالرقىلىپ  ھ «ۆۋرۈكك» ەتنىقايسى مىلل ۇقىرىدىكىي ڭغۇلالرمو ۇنداقتائ. ۈرگەنس ەۋرد

 ېلىاااپتىلغاااا ئ ىااادائالد ەكىللەندۈرگەنبشااا ۇناساااىۋىتىنىقانداشااالىقى م ەتمىلااال ەنبىااال
 ېلىاپشاىمالىدا ق ۆللۈكنىاڭچ ېايىنك ۆچكەندىنك ەرپكەغ ۇنالرشىمالىي ھ ۆتكىنىمىزدەك ئ

 ۈتاۈنلەيپ ەمئااد ڭمىا ۈزي ەچچەن ۈتۈن ت ۈمەنت ەچچەئون ن ەنەنمىنت ۇنالردىنقالغان ھ
ساىيانپىالرغا  ۈتاۈنلەيئاانىردا پ) ەتكەنبارا سىيانپىلىشىپ ك -بارا ۇلۇپ سىيانپىالرغا قوش

ئاانىرى  ەساىرنىڭئ -4 ۇنالرماۇقالغاان ھ ېلىاپق ەنۇبىداج ۆللۈكنىڭچ(. ەنكىرگ سىڭىپ
 ۇرۇنبا ڭغاۇلالرمو ۇناداقتائ. ۇشىۋېلىنغانق ەرىپىدىنت ۇرجانالرباشلىرىدا ج ەسىرنىڭئ -5
 ەكىلدەقاناداق شا ۋاقىتات قايساى  ەنبىال ۇنالرقىلغان ھا ەتشىمالىدا پائالىي ۆللۈكننىڭچ

 ەرگەنااتىرىل ەساەرلەردىكىتاارىخى ئ ەكىللەندۈرگەنبشا ۋىتىنىساىۇناقانداشلىق م ەتمىلل
 ۇاللىسىنىڭس ەنن رقىيەش)ئانىرلىرىدا  ەسىرنىڭئ -2 ەمىالدىي ەنمىنەنئاساسالنغاندا  ت

 ەبىلىاالەرق ەھبەرلىكىاادىكىر ۇيئاقساااقىلى تااان شااىخ ڭسااىيانپىالرنى( ئااانىرقى يىللىاارى
 ېاتىمئىككىنچاى ق ەجادادىئ -7 انپىلىرىنىڭئىتتىپاقى پارچىالنغاندا  توغبات ساىي ەربىيھ
 ۇنالرنىااڭھ» ۆچااۈپك ەنۇپقاااج ەنەئارقىاادىن ي ۆچااۈپ ك ەرپااكەشااىمالىدىن غ ۆللۈكنىااڭچ
ئااارا -ۆزسااىيانپىالر ئاا ەنبىاال ۇنالربىاار قىساىم ھاا ەتىجىاادەن. ەلااگەنك ەگ «ېاارىي ىۇرۇنقبا

 ەنبىاال ەرلىارىئ ۇنھاا) ۇنلىرىااا توبااا ھا ەتئىككااى تارمااق مىلاال ېڭىادىننىكاھلىنىاپ  ي
 ۇنھاا)توغبااات سااىيانپىلىرى  ۋە( بولغااان ەياادانىكاھلىنىشااىدىن پ ڭسااىيانپى ئاياللىرىنىاا

قىلغاان  ەياداناى پ( بولغاان ەيادانىكاھلىنىشاىدىن پ ڭەرلىرىنىاسىيانپى ئ ەنئاياللىرى بىل
 ۇناااداقب ەنبىااال ۋاستىساااى( ڭتوغباااات ساااىيانپىلىرىنى ۈملىااادىنج) ڭساااىيانپىالرنى[. 6]
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بولغاان قىتاان   ەنساۇپم ېستىمىساىغاس ڭگاۇ ئونشاش تو انپىالرغاسىي ېيىنقانداشلىق ك
 ڭغۇلالرنىااڭلىااپ  موتارقى ڭغۇلالرغااامو ېاايىنئاناادىن ك. تارقالغااان ەبىلىلىاارىگەق ۋىشااىر
 ۇناساااىۋىتىنىقانداشااالىق م ۇ ئىنتاااايىن سااا ەمھ ۋاساااتىلىكئىنتاااايىن  ەنبىااال ۇنالرھااا
 ۇناساىۋىتىن بولغاان قانداشالىق مەسىيانپىالر بىل ڭغۇلالرنىڭمو ۇڭا ش. ەكىللەندۈرگەنش
 ۇڭگاۇ ت ڭغاۇلالرمو ەۋەپتىنسا ۇشا. ېقىنيا ېخىماۇت ۋە ۋاساتەبى ېخىماۇقارىغاندا ت ۇنالراھ
 .ئونشاش ۈدەكدىگ ۈتۈنلەيسىيانپى تىلىغا پ ۇتىلىم ڭغۇممو. ەنسۇپم ىغاېستىمىسس

بولغاان  ەنساۇپم ۋىلىرىشاىر ڭغاۇممو ېرىياالالرداتاارىخىي مات ەنەباشقا  ي بۇنىڭدىن
قىتانالرغااا ئونشاااش  ڭتىلىنىاا ەنلىكااى ئىك ەنسااۇپم ېستىمىسااىغاقىتااان س ۋىالرنىڭشااىر
 ەتلىرىنىاڭئىشالىتىش ئاد« ياا ەگارىئ» ۋە ۇشاىچااچ قوي ۆرۈمەئا ېيىنىشى ك ەنلىكى ئىك

 ۋە« پادىشااھلىق يىلنامىساى ەئاون ئاالت». قىلىنغاان ەيتئونشاشلىقى ق ەنسىيانپىالر بىل
 ەمئااد ېلىشتۇرسااق تىلىناى س ڭغاۇممو ەنسىيانپى تىلاى بىال ەنگەنناتىرل ەد «ۋېينامە»

دا « تااارىخى ۇاللىسااىس ۋلىيااا». ۇئونشااايد ۈتااۈنلەيئىسااىمالر پ ۋەئالماشااالر ئىسااىملىرى 
 ڭچىا ۇڭا شا. ەتمەيادۇك ىنىپپارقل ەئانچ ەنتىلى بىل ڭغۇممو ۇقىتان تىلىم ەنگەنناتىرل

 ەنتىلاى بىال ڭغاۇممو ڭگىنىاڭزچ ېنش ۇنا تارىخش ڭغۇمئانىرلىرىدىكى مو ۇاللىسىنىڭس
 ەنەئاالىمالر ي ەزىب[. 7]ئاساساى باار  ېيىشانىڭمۇد «ەرقلەنمەيادۇپ ەئاانچ»سىيانپى تىلى 

 ڭئونشاىمىغان ئاھاا ڭئونشااش بىار نامنىا ەنناام بىال ېگەند «ۋىشىر» ۋە« سىيانپى»
ئانا ماكانى  ڭسىيانپىالرنى ۇقىلغاندىم ەتقىقت ەھەتتىنرايون ج. ۇقارايد ەپىمىسى  دەرجت

[. 8]بولغااان  ېغااىسااىيانپى ت ڭچااو ەنۇبىاادىكىج ەرقىيشاا ەرياسااىنىڭد ېرغۇناااھااازىرقى ئ
 ەنۇبىااداج ەرقىيشاا ەرياسااىنىڭد ېرغۇنااائ ەمد ۇرايونىماا ەتپائااالىي ۋىالرنىڭشااىر ېيىنكااىك

ا ا  ڭگاۇ تو ەنبەساىم ېتنىاكئ ڭئاساسالىق قىساىمىنى ڭرنىاڭغۇلالمو ۇنىڭادىنب. بولغان
 ۇيغااۇنتااارىخىي پاكىتالرغااا ئ ۇنىااڭب ەنلىكىنااى ئىك ۋىسااىيانپى ا ا قىتااان ا ا شااىر

 .ۇبولىد ۆرۈۋالغىلىك ېلىدىغانلىقىنىك
 ۇنئااز مىقاداردا ھا ۇنىڭغاائ ۇپ بولا ۇرەككەپى ماناھاايت ەركىبىمۇت ڭتىلىنى موڭغۇم

 ېتىنىااكئ ڭغۇلالرنىااڭئاساساالىنىپ مو ۇشااۇنىڭغائااالىمالر م ەزىب ۇڭا شاا. تىلااى ئارىالشااقان
ئانىرىاادا شااىمالىي  ەسااىرنىڭئ -1 ەمىالدىااي ەمەليەتااتەئ. قارىغااان ەپد ۇنالر ھاا ەنبەسااىم
ئاون  ەچاچەقالغاان ن ېلىاپشاىمالىدا ق ۆللۈكنىاڭچ كېايىن  ۆچكەنادىنك ەرەپاكەغ ۇنالرھ
 ەلگىلىاكساىيانپى تىلىغاا ب ەنبىال ۇنىاڭب. ەتاكەنك ۇلۇپساىيانپىالرغا قوشا ۇنھا ۈمەنت

تىلىغاا  ڭغاۇمئاارقىلىق  مو ۋاستىساى ڭسىيانپىالرنى ۇئ ەمتىلى ئارىالشقان ھ ۇنمىقداردا ھ
 -ئىچااى ۆلەتھااازىر د. وقياا ېاارىي ەجەپلەنگااۈدەكھىچقانااداق ئ ۇنىااڭب ۇپ بولاا ەنكىاارگ
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 ەنساۇپم ەتىلاالر ئائىلىساىگ ۈركىيتىلاى تا ۇنھا ۆپىنچىساىك ۇناساالرنىڭتىلش سىرتىدىكى
 ۇنتىلىدا ئاز مىقداردىكى ھا ڭغۇممو)نوقتىغا ئاساسنىلىپال  ۇقىرقىي ۇڭا ش. قارىماقتا ەپد

قاراشااقا  ەپد ەنبەسااى م ېتنىااكئ ڭغۇلالرنىااڭمو ۇنالرنىھاا( بارلىقىغااا قاااراپ ڭتىلىنىاا
 .ۇبولمايد

 ۇزۇنئا ۋىالرنىڭشاىر ۇبا. تىلاى ئارىالشاقان ۈركور مىقاردىكى تاز ەنەتىلىغا ي موڭغۇم
 ۋەبولغاانلىقى  ۆكۈمرانلىقىاداھ ۇيغۇرالرنىاڭئ ەتتىللىق مىلال ۈركىيت ەمھ ۈركلەرت ۇددەتم

 ۆللۈكنىاڭچ ۆچاۈپ ك ەرپاكەغ ەرياساىدىند ېرغۇناائ ەساىرىدەئ -9 ەبىلىساىنىڭق ڭغۇممو
ياشاايدىغان  ەرلەردەي ۇتارتىاپ شا نادىنۇرۇب ېايىن ك ەلگەنادىنشىمالىدىكى يايالقالرغا ك

 ەساىرىگەزور ت ڭتىلىنىا ۈركتا ۇراقلىشاىپ ئاارىالش ئولت ەنبىال ەبىلىالەرتىللىق ق ۈركىيت
تىلاى  ۈركئاالىمالر تا ۆپىنچەساىرتىدىكى كا -ئىچاى ۆلەتد) ەتىجىسىدۇرن ۇچىرغانلىقىنىڭئ

 ڭغۇلالرنىااڭوم ېاايىنك ەساالەن م(. دۇقاراياا ەپبااار د ەرقااىزور پ ڭتىلىنىاا ڭغااۇممو ەنبىاال
 ۈركىيتا ەبىلىالەرقاتاارلىق ق ۇتئونىغا ېارەي قالغاان نايماان  ك ۇپقىسىمى بولا ەركىبىيت

 .تىلىنى قولالنغان
 ەن بولغاانىك ەنساۇپم ەتىلاالر ئائىلىساىگ ۈركىيتىلاى تا ۇنئىرقىغاا  ھا ۈركت ھۇنالر

 ۋە لەرەساەرباارب تاارىخىي ئ ۇناساىۋىتىزادى قاناداق م ۇنالرنىاڭھ ەنبىل ۈركلەرت ۇنداقتائ
دىكااى  «ېشااىت ەڭگااۈقاغااان م ەبىلااگ»  «ېشااىت ەڭگااۈم ۆلتېگىنكاا» ېزىقتىكااىي ۈركىيتاا

 ۈركلەرتا ۇپ بولا ەتبىار مىلال( ېلىالرتا) ۇرارالرت ەنبىل ۈركلەرئاساالنغاندا  ت ەرگەناتىرىل
. ئاتالغاان ەپد ڭلىاڭدى ەۋرىادەد ۇاللىساىس ەنن ۇرالرتا. بىر تارمىقى بولغاان ۇراالرنىڭت

 ڭتااا ۈي ساا. ئاتالغااان ەپد ڭقىاامقا ەۋرىاادەد ۇاللىلەرشااىمالىي ساا -بىيەنااۇج ڭلىڭااالردى
جاھانغااا  ەياادىنپەينااامى پ شااالپ با ۈچىيىشااكەك ۈركلەرتاا ەلگەناادە ك ەۋرىااگەد ۇاللىرىساا

 ەنچىان  ن ۋە ەۋرىد ېغىلىاقي ەمماائ ۇ بولسىم ەنسۇپئىرقىغا م ۈركلەرت ۇنالرھ. تارالغان
. بولغااان ەكىللىنىپشاا ۇپبولاا ەتئااايتىم مىلاال رڭلىڭااالدى ۋە ۇالرئاا ەۋرىاادىالد ۇاللىلىرىساا
بىاار  ىااڭئىرقىن ۈركتاا ەلكااىبولماسااتىن  ب ەنبەسااىم ېتنىااكئ ۈركلەرنىااڭت ۇنالرھاا ۇڭا شاا

 دە«ەقىسساا ەققىاادەھ ۈركلەرتاا»جىلااد  -99« تااارىخىي ۇاللىلەرشااىمالىي ساا». ۇرتارمىقىااد
 ڭقىالرقاا»لاد جى -98. ەنگەنناتىرل ەپد «ۇرۇقىباشقا بىر ئ ۇنالرنىڭھ......  ۈركلەت»
 ەسالەپتەد ۇرۇقى ئا ۇققالاد ڭقىزىام دىالرنىا ەدىمقاىق ڭقىالرقا» ۇدىم «ەقىسس ەققىدەھ

 ۋچېگااا ۈزلەڭلىكتىكىلەرتاا ۇرائوتتاا ېلااى چ ەرشااىمالدىكىل ېاايىنئاتالغااان  ك ەپدىلااى د
 ېلىالنا ەنتىلى بىال ۇنالرنىڭتىلى ھ. ئاتىغان ەپد ڭلىڭ  دى(ۋىلىقالرئىگىز ھار ڭقىم قا)

 ۇنالرنىاڭھ ەجادادىئ ۇالرنىاڭقارىغانادا ئ ېيتىشالرغائ. بار ەرقىئازراق پ ۇپ لئونشاش بو
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 ۈركلەرنىااڭت ەنبىاال ۇنالرھاا ەناااتىر ككااىئى ۇباا. ەنگەنناااتىرل ەپد «ەنئىااك ەنااىجىي
 .ېرلەيدۇبايان قىلىپ ب ېنىقناھايتى ئ ۇناسىۋىتىنىم

تىللىاارى  ئالتاااي ۇمەنسااىرتىدىكى ئااالىمالر ئوماا -ئىچااى ېلىمىاازتىلىنااى ئ ھۇنالرنىااڭ
 ڭغاۇممو ېستىمىساىدىكىتىام س ۇشاۇم ۇنىڭئ ېكىنل ۇ قارىسىم ەپد ەنسۇپم ېستىمىسىغاس

 ەققىادەھ ەنساۇپلىقىزادى قايسىساىغا م ڭتىلاالر ئائىلىساىنى ۈركىتىللىرى ئائىلىسى ياكى ت
 ۈچىلەردىگا ەنساۇپم ەتىلالر ئائىلىسىگ ۈركىيت ەمما ئ. ەۋجۇتتاتىش م -تاالش ەھازىرغىچ

 [.9] ۇقىلىد ەشكىمسانلىقنى ت ۆپى كئىكك ەنىالي
 ەئىچىااد ۇالرئىااڭئ ۇپ ناھااايتى ئاااز بولاا ۆزلەملىرىساا ۇنساااقلىنىپ قالغااان ھاا ھااازىر
 ەنىسااىنىئاساساالىنىپ م ېرىيالالرغااامات ەرنىڭكىشاال ەۋرىاادىكىد ۇاللىسااىس ەنئىككااى ن

 :بار ۆۋەندىكىلەربولىدىغانلىرىدىن ت ەبىلىشك
 

 ۇزغ ۋە ۇنھ( 6)

 
 ەپد «ۇنھاا» ۆزىنىئاا ۇنالرئاساسااالنغاندا  ھاا ەرگەناااتىرىل ردىكىېرىيااالالمات يازمااا

 .ئاتىغان ەپمۇد «ۇزغ» ەنەي ەبىلل ەنبىل ۇنىڭش. ئاتىغان
 ەڭرىقاۇتىت ۇنھ ە ناتىرىلىنىشىچ ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل تارىخىي»

. ئاتىغاان ەپد «ەڭرىقاۇتىت ۇلاۇغئ ۇنالنرىڭھ» ۆزىنىئ ەكتۇبىداپادىشاھىغا يازغان م ەنن
 ۋە ۇشئوغ ۇيسۇن ھازىر كىروران  ئ» ەكتۇبىدىمۇ يازغان م ۋېندىغا ەنن ەڭرىقۇتت ۇربات
« قاارام بولادى ۇنالرغااھ ەمتىنجىتىلادى ھ ەممىساىھ مىللەتلەرنىاڭ ەتراپىدىكىئ ۇالرنىڭئ
 ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ ەناتىرىلىنىشىچ ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن» ەنەي. ېگەند
 ۇنالرھا»قىلىپ  ەسىھەتن ۇقىغاب ۋچىققان داتا ەنتكەت ېڭىدىنئالچى ي ۈەنچۇج ۆلگەندە ئ

قىلىشاقا  ۇناداقئ ەرگىازھ ەمادىئ. ۆتكۈزدىئ ىنيىللىق قااليمىقانچىلىقنى باشت ەچچەئون ن
ئاتىغاااانلىقىنى  ەپد «ۇنھااا» ۆزىنىئااا ۇنالرنىاااڭھ ەرنااااتىرىل ۇبااا. ېاااگەند «ۇبولماياااد

 .ېرەلەيدۇب ۈشەندۈرۈپچ
 ەنن ەڭرىقاۇتت ۇلىقاۇق ە ناتىرلىنىشىچ ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەەننامن» يەنە

 ۇزالرغا ۇدرەتلىاكشاىمالدا ق ۇاللىساى س ەنن ۈياۈكب ەنۇپتااج»: ەكتۇبىدايازغان م ۋۇدىغا
 ڭلىاڭدى ۇنالرنىڭھ ەنەي. ېگەند« ئوغلى ەغرۇرم ەڭرىنىڭت( ۇنالرھ) ۇزالرغ. بار( ۇنالرھ)

 ەسالىكزىيانك ۇاڭلىغاالاى گ ەركەردىساىبولغاان س مەسالىت ڭىسىنىۇاللس ەنن ۋېيلۈنانى 
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 ۇرۇنبا ۇزالرغا ەڭرىقاۇتت ەرھاۇمم» ۈشاكۈرتۇپبانشىسىنى ك ۇزغ ەستەنق ۈچۈن قىلىش ئ
 ۋە ۇالغئااا -تارتقانااادا ئاااات ۇنقوشااا) ۇراتتىقىلىاااپ تااا ۇرباااانلىقئاتااااپ ق ەساااكەرلەرگەئ
 ۇربانلىققااق( نىۇاڭلىلاى گا)ى ۇننساانغ ۇترىشناس ەنم(. قىلىناتتى ۇربانلىقق ەڭچىلەرنىج

 «ەزەپلىنىۋاتىااادۇغ ەپد ۇئىجااارا قىلىنماياااد ېخىچەتااا ۈچاااۈنئ ەنىااام. ئاتااااپ قويغانىااادىم
 ۆرۈۋالغىلىكا ۇئاتىغاانلىقىنىم ەپد «ۇزغا» ەنەي ۆزىنىئا ۇنالرنىاڭھ ۇنىڭدىنب. ېگۈزگەند

 .ۇبولىد
. ەنبىلاگ ەتلەرماۇنشنا مىلل ەتىراپتىكىئاتايدىغانلىقىنى ئ ەپد ۇزغ ۆزىنىئ ھۇنالرنىڭ

 ۇرتيا ەربىايغ»جىلد  -96 «ەننامەن». ئاتىغان ەپمۇد «ۇزغ»دائىم  ۇنالرنىھ ۇالرئ ۇڭاش
 ۇشاااق ئ ۇر لوپناا ۈسااەن ك ۇلې پىشامشااان  ساا ە ناتىرلىنىشااىچ ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ

  «ەگب ۇچىقوغادانغ ۇزالردىنغا» ەممىساىدەھ ەرنىاڭل« ەگلىكب»ئاگنى  قوش قاتارلىق 
 ۇزالرغااغ»  « ئىنانچىخاان ۇچىقوغادانغ ۇالردىنغ»  «ەگكاھب ەرگۈچىب ەربەز ۇزالرغاغ»
 ۇبااا ۈنكىچااا. قىلىنغاااان ەساااىات ەمەلااالەرقاتاااارلىق ئ« ئىنانچىخاااان ەرگاااۈچىب ەربەز
 ۋۇزىغااتاجا ڭالرنىاۇئ ۋاملىاقدا ەمنشنا بولغاچقاا ھ ۇنالرغاھ ەممىسىھ ڭنى «ەگلىكلەرب»
 ۇشاۇنداقم ەنساۇ م ۈچاۈنئ ۆرۈشك ۇداپىئەدىن م( ۇنالرھ) «ۇزالرغ» ۇرغاچقا ت ۇچراپئ
ئاتايادىغانلىقىنى  ەپد «ۇزغا» ۆزلىرىنىئ ۇنالرنىڭھ ەنزۇالرن. قىلغان ەسىات ەمەللەرنىئ

ى ەبىلىلەرناقىلىادىغان ق ەتپائالىي ەرقىدەش ۇنالرنىڭھ ۇالرئ ۇڭاش. ەنبىلگ ېنىقناھايتى ئ
 «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل». ئاتىغان ەپد( ڭگۇ تو) «ۇزغ ەرقىيش»
 ېايىنك ەجادادى ئ ڭئوغانالرنىا ڭگۇساالرتو»: ېلىنىاپئ ەقىمن ۆزىدىنس ەننىڭچىي ۇف ەد

« ئاتالغاان ەپد ۇزغا ەرقىيبولغاچقاا  شا ەربىدەغ ۇنالرنىڭھ ۇالرئ. ئاتالغان ەپسىيانپى د
 ەتالەرقايساى مىلل ەرھ ۇرتتىكىيا ەربىايقىلغان غ ەتپائالىي غەربىدە ۇنالرنىڭھ. ېيىلگەند

 «ۇزغ» ەۋرىدەد ۇاللىسىس ەنئىككى ن ۇمەنئوم. ئاتالغان ەپد[ 10] «ۇزغ ەربىيغ»بولدا 
. ۇتۇلغاااانت ۆزدەكااا ۇنالرھااا ېيىلگەنااادەد «غاااۇز»ۇپ ناااامى بولااا ەنساااۇ م ۇنالرنىاااڭھ

 ۇمكىن ما ۇشاىبول ۆزگىرىشاىئ ڭئاھاا ۆزنىڭبىار سا «ۇزغ» ەنبىل «ۇنھ» ۇناسالرمۇتىلش
 ەھازىرغىچ ېخىت ەنلىكىئىك ەنىدەم ەنىم ڭنى «ۇزغ» ەنبىل «ۇنھ» ەمما ئ. ۇقارايد ەپد
 .ەمە ئ ېنىقئ

 
 ۇغت ۇت،ج ۇت،ق ەڭرى،ت ەڭرىقۇت،ت( 2)
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 ۇپ بولاا ۇرۇقىاادىنالناادى ئ ەڭرىقااۇتت ە د «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. نەننااامە»
  [11] «ەڭرىت»نى ( ئاسمان) ۆكك ۇنالرھ. ئاتايتتى ەپد «ەڭرىقۇتت» ۇنىئ ېلىدىكىلەرئ

باوالتتى   ېگەنلىاكد ۈيۈكئونشاش ب ەڭرىگەت «ەڭرىقۇتت». ېيىشەتتىد «ۇتق»ئوغلىنى 
قىلىنغاان  ەلەپاۇزت ەپد( 单于) ەنياۈچ نەنازۇچە ەدىمادەق ەڭرىقاۇتت. ەنگەنناتىرل ەپد

تااارىخىي ». ۈرگەنبىلااد ەنىنااىم ېااگەند ۆكااۈمرانئااالىي ھ ەڭتىلىاادا ئ ۇنھاا ۇپ بولاا
: ىاپېلىنئ ەقىامدىان ن« يىلنامىساى ۈەنيەنشا» ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرناتىرىل

ىنى ەنىسام( ۆزنىڭس ەندىگ ەڭرىقۇتت) ۆزنىڭس ۇب ۇۋېتىپ نى ئوق ‹ەننامەن› ەنشى ئ»
 ېگەنلىاكئاوغلى د ەڭرىقۇتنىاڭت ۇنچەھا ۇبا ۇلىقا ۇنھا ۇرۇغاانيانادا ت ۈشىنەلمىگەندە ت

 ۇيىغىنچاقلىغانادا  ئا ەنسىنىم ۆزنىڭس ېگەند «ەڭرىقۇتت». ېيىلگەند «ېگەند ۇ بولىد
 «ەڭرىقاۇتىت ۇنھا ۇلاۇغئ ەنتىكلىاگ ەڭارىت» ۋاملىاقدا رىنىۆزلىئ ەڭرىقۇتلىرىنىڭت ۇنھ

 ۇنھا ۇلاۇغئ ۇلغاانقوي ەرىپىادىنئااي ت – ۇيااشق. تۈرەلگەن ېمىندىنز –ئاسمان »ياكى 
 ەئىاگ ەنىالەرگەم ېاگەند «ۈكساەكي ۋە ۇلاۇغئىنتاايىن ئ» ەكمانتىغىنىد ەپد «ەڭرىقۇتىت

 .بولغان
 ەۋەبىدىنساا ۇچراشئاا ىرىگەەساات ۆكۈمرانلىرىنىااڭھ ېئااودامف ۇاللىسااىس ەنن كېاايىن

. ەنناامەن». ۇلغانقوشا ۆزس ېگەند «ۇتج» ەنەئارقىسىغا ي ڭنامنى ېگەند «ەڭرىقۇتت»
 ەنبىال ۇاللىساىس ەنن. ەيتتىد «ۇتج» ۋاپادارلىقىنى ۇنالرھ ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ
نااامنى قوللىناادىغانلىقىنى  ېااگەند ۋاپااادار ىرىنىڭپادىشاااھل ەنن ېاايىن ك ۇدىالشااقاندىنق

 ەپئاتىااادى د ەپد «ۇتجااا» ۆزلىرىنىئااا ۇڭا شااا. بولااادى ەپتاااۇنم ۇنىڭغاااائ ۆرۈپكااا
 ەڭرىقاۇتالرباشاالپ ت ەڭرىقاۇتتىنت ۇجۇرجۇتئوغلى ف ەڭرىقۇتنىڭت ۇشارقوغ. ەنگەنناتىرل

 ۇتشاىجۇس ەڭرىقاۇت ت ۇجۇرجاۇتف ەسالەن م. ئاتاشقا باشلىغان ەپد «ۇتج» ۆزلىرىنىئ
. ئاتاشاقان ەپد« ت» ۋاساتەن باشاالپ بىبىادى ەڭرىقاۇتت ەنۇبىيج. ېگەندەكد ەڭرىقۇتت
 .ېگەندەكد ەڭرىقۇتت ۇيۇتكىئوف ەڭرىقۇت ت ۇتشىلوشىي ەسلەنم

ئاقىام  ۇنالرھا»: ەد «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»باشقا  بۇنىڭدىن
نانلىققاااا  ۇغسااوم تاا ۋاملىااقدا ەرشااااھزادىل ۇڭاشاا. ئاتااايتتى ەپ  د ۇغتاا, ەرنىكىشاال

 .ۆرسىتەتتىنان سوم قوم بىلىك ناننى ك ۇغسوم ت. ەنگەنناتىرل ەپد «ەيىنلىنەتتىت
 

 ۇنچۇيئالچى، ق( 3)

 
 .ېگەنتوققاللىرىنى ئالچى  ئانىسىنى ئانا ئالچى د ۋە ۇنىنوت ھۇنالر
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 ۋچااىشااى زا ە ناتىرلىنىشااىچ ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرناااتىرىل تااارىخىي»
( ۆساۈملۈكئ ەمبۇرۇغلاۇقبىار نىام ز)ۈلىكارتام گ›تاغ باغرىدا »: ېتىىدەيازغان ن ەنۋاڭغاي

 ەڭلىاكئ ۇنىڭادىنئ ېلىاپئ ۈلىنىگ ۇنىڭئ( ۇنالرھ) ەرشىمالدىكىل ەمالببىل ۇنىسىلى ئ. بار
 ەپد‹ ئاالچى›ئاياالىنى  ۇنالرھا ۇ قىلىاد ەردازئىشلىتىپ پ ۇنىئاياللىرى ئ -قىز ۇ ياسايد
 .ېگەند« باقسىال ۇپنى ئوق ‹ەننامەن›بولسىال  ەكچىبىلم ەگەرئ. ۇئاتايد

ئاتىساى  ېلىاپك ەنەي. ەچاۈرگەنك ۇرماۇشت ۇنلاۇقنوت ۆپكا ەربىر ئ ۆپىنچەك ھۇنالر
 ۆلساەئىنىسى  ئىنىسى ئ ۇنىنىنوت ۆلسەئانىسىنى ئالىدىغان  ئاكىسى ئ ۆگەيئوغلى ئ ۆلسەئ

ناھاااايتتى  ەھاااۋالىئ ېلىشئااا ۇننوتااا ۆپئاكىساااى ئالىااادىغان بولغاچقاااا  كااا ۇنىنىنوتااا
 ۇرغااۇننااھيتى ن ەرنىڭقاتالمادىكىل ۇقىرىيا تىكىساىنىپ نۆكاۈمراھ ۇپماۇبول. ۇمالشاقانئوم

ئوقياانى  ۋازلىقئاا» ۋاقتىادابولمىغاان  ەڭرىقاۇتت ېخىت ۇربات ەسلەن م. ئالچىلىرى بولغان
بىرىنچااى ئالچىسااى ئىاادى   ۇنىااڭئ ۇ  باا«ئااامراق ئالچىسااىغا قارىتىااپ ئاتقااان ۆزىنىااڭئ
  «ېرىاۋەتكەنرغا بڭگۇساالتوئالچىساىنى  ۆرىدىغانيانشى ك» ېيىنبولغاندىن ك ەڭرىقۇتت
 ۋغاقورشاا ڭچېڭاداپى ۇبااڭيىلى لي -200 ۇرۇنقىئىككىنچى ئالچىسى ئىدى  مىالدىدىن ب ۇب
 ۈچىنچىئا ۇبا. ەرگەنپاارا ب ۇرغۇنئالچىسىغا ن ۇرنىڭئارقىلىق بات ەلچىقالغاندا  ئ ۈشۈپچ

 تىااپەۋەئ ۇنالرغاااھ ۇچىڭنىلياا ۇباااڭيىلااى لي -199 ۇرۇنقىئالچىسااى ئىاادى  مىالدىاادىن باا
تاالالپ   ەلىاكەئوردىادىكى قىازالردىن م» ېايىن ك ۈزگەندىنت ەھدىنامىسىنىىلىشىش ئۇدق
 ۇرۇنقى  مىالدىادىن با[12]ئالچىساى ئىادى  ۆتىنچىت ۇ  ب«ياتلىق قىلغان ەڭرىقۇتقات ۇنھ

 ەڭرىقۇتقاات ۇنتاالالپ  ھا ەلىاكەئوردىادىكى قىازالردىن م»  ەنەناانىش ي ۈيىلى لا -192
ئاالچى   ۈەنچاۇبىرىنچىساى ج ۇالرنىاڭب. بولغاان ئالچىساى ەشاىنچىب ۇ  ب«ياتلىق قىلغان

باار  ۇئالچىسىم ەشىنھىب ۋە ۆتىنچىت ۈچىنچى ئ ەنەي[. 13]ئالچى ئىدى  ڭئىككىنچىسى چو
ئىادى  ۋجۈنجا ۋاڭئالچى  ۇچىقىلغ ەمىنت ۇنالرنىئانىرقى ھ ەڭئ ەئىچىد ۇالرنىڭب. ئىدى

 ۇپ ئاالچىلىرى بولا ۇرغاۇنن ڭمۇىۇتىئۇشانئاكىساى ق ڭباشقا قوغشارناننى ۇنىڭدىنب[. 14]
 ۇنلىرىنىالنوتااا ۇالرنىاااڭئ ڭئالچىالرنىااا ۇنىڭااادىنب. «[15]ئونااادىن ئاشااااتتى ەچاااچەن»
. ۇبولىاد ۆرۈۋالغىلىئالىدىغانلىقىنى كا ەئىچىگ ۆزئ ۇتوقالالرنىم ەنەقالماستىن  ي ۆرسىتىپالك

ناااى  «ەەنناااامن» ەسااالەن م) ەرھىشاااۇنامالرنىڭش ەزىب ۇاللىساااىدىكىس ەنن ۇڭا شااا
. قالغاان ۇپئىزاھلىشى ناتا بول ەپد« نانىشى ۇنالرنىڭھ»ئالچى ( ۇشىگ ىزاھلىغۇچىيەنئ
 ڭئالچىنىاا ڭچااو ەنئااالچى بىاال ۇەنچااۇئالچىلىرىاادىن ج ەڭرىقۇتنىااڭت ۇشااارقوغ ۇنااداقتا ئ

 ەسالەپتەد»: ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەننامەن»ئورنى  ساالھىيىتى قانداق بولغانب 
يانشى  ەكمۇئىككى قىزىنى ب ڭناننى ۇيانئاكىسى ق ىزناننىڭسوم ئىج ەڭرىقۇتت ۇشارقوغ
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ئىساىمى  ڭىنىاڭچو ۇپ بولا ۆرگەنكا ۇمئالچىدىن ئىككى ئوغ ۈەنچۇقىىز ج ڭچو. ۆرەتتىك
ئىسىمى  ڭىنىڭچو ۇپ بول ۆرگەنك ۇمئوغ ۆتئالچىدىن ت ڭكىچىك قىزى چو. ئىدى ۈمۈچج

 ۇشاارقوغ ەمھ. ئىادى ېسىلزادەئالچى ئ ۈەنچۇج. ئىدى ڭچو ۈمۈچتىنج ۇئ. ئىدى ۋبۇقاداتا
 ۆلاۈشئ ۇپبولا ۇپتىالم ېسەلگەك ەڭرىقۇتت ۇشارقوغ. ۆرەتتىيانشى ك ۈمۈچنىج ەڭرىقۇتمۇت

 ۈماۈچج›: ئاالچى ۈەنچاۇج ۇ قىلمااقچى بولغاان بولساىم ۋارىا ۆزىگەئ ۈمۈچنىئالدىدا  ج
 ەنەي ەلادەبولساا ئ ەڭرىقاۇتت ۇئا ەيمەيادۇ ك ۇنۇپبويسا ۇنىڭغاائ ۇقراالركىچىاك  پا ېخىت

يانشىساى  ەڭئ ڭىم ساى -ئالچى ئىككىمىاز ئاچاا ڭچو. قااليمىقانچىلىق چىقىپ قاالرمىكىن
 ۆلەتد ۇ كىچىاك بولساىم ۈماۈچج›: ئالچى ڭچو. ېدىد ۈزۈك بولغىنى ت ۋارىا ۋبۇقاداتا

 ەتتىكىئااد ۇلاۇپ تاشاالپ قوي ۇمئوغا ېساىلزادەھاازىر ئ. ۇقىلادى ەميارد ۋەزىرلەرئىشىرىغا 
 ەڭرىقاۇتت ۇشاارقوغ. دىادى ۇ قااليمىقاانچىلىق چىقىاد ۇقۇمچ ېيىنبولسا  ك ۋارىا ۇمئوغ

 ەپد« قىلادى ۋارىاا ۋبۇقىنىداتاا ەپىكىارى باويىچ ڭئالچىنىا ۈەنچاۇئويلىنىپ ئانىرى ج
ساااالھىيىتى  ۋەئااورنى  ڭئالچىنىاا ڭچااو ەنئااالچى بىاال ۈەنچااۇج ەناااتىر ۇباا. ەنگەنناااتىرل

ئااالچى  ڭئااالچى بىرىنچااى ئااالچى  چااو ۇۈەنچااج ۇپ بولاا ەنگەنئىپااادىل ېنىااقناھااايتى ئ
 ەپد ە ئااوغلى پ ڭئالچىنىاا ڭچااو ېسااىلزادە ئ ڭئالچىنىاا ۈەنچااۇئىككىنچااى ئااالچى  ج

توقاااام  ڭئالچىنىااا ڭچاااو ۇن نوتااا ەسااامىير ڭئالچىنىااا ۈەنچاااۇج ۇنىڭااادىنب. قارالغاااان
قىلىشقا پايدىلىق  ەئىدار ەلنىئ» ەنشېڭنىڭش ۇن ۇڭا ش. ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ەنلىكىنىئىك
 ەسامىير ەڭرىقۇتنىاڭئالچى ت ۈەنچۇج»نى ئىزاھلىغاندا ( جىلد -23) «ەكلەررنۆئ ۇمىيئوم

 ۋاڭ. تاااوغرا ېيىشاااىد «ۇراتتىتااا ۇنااادائور ۇقىرىئالچىااادىن يااا ڭچاااو ۇپ بولااا ۇنىنوتااا
 ەننىااڭچىنخ ېنشاا ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ۇقلىماااتول ەننااامىگەن» ەنچيەننىڭشااي
 ېيىشاىد «ېيىلەتتاىئاالچى د وڭچا ۇنىوتان ەسامىر ۇنالرنىاڭھ» ېلىپئ ەقىمن ۆزىدىنس

 [.16]بولسا ناتا
ئىسىم تىلغاا  ېگەند« ئانا ئالچى»دائىم  ەنەي ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. نەننامە»

قىلماي ساوم  ەڭرىقۇتئوغلىنى ت ۆزئ ەڭرىقۇتنىڭت ۇلۇقۇئانا ئالچى ق» ەسلەن م. ېلىنغانئ
 ۇنىئااا ەۋەتىاااپئ ەمئااااد ەنساااىرەپ قىلىشاااىدىن ئ ەڭرىقاااۇتت ەگنىكااااھب ۈياااۈكقاااوم ب

 ەنااتكەت ەساالەپتەد ۇپ كىچىااك بولاا ېشااىي ەڭرىقۇتنىااڭت ۇيااانكىق»   «ۆلتااۈرۋەتكەنئ
 ڭكىتانىا ۇشا ەنەي. ېگەنادەكد« بولمىغاان ۇرۇ د ەزىلىتىپ ڭچىققان چاغدا ئانا ئالچىنى

( ناان ۇتۇقشا)دادىساى  ڭجىان مىتىنىا»: ۇدىم «ەرجىمھالىت ڭجىن مىتىنى»جىلد  -68
جىن مىتاى . ەنلگۆلتۈرۈئ ەرىپىدىننان ت ۇنشارق ۇنمىغاچقائ ۇشقابول ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن

ئاات  ەھكىمىساىدەم ۋۇمشىغا ۇپ ئوردىغا كىرىشتىن قورق ەنبىل ۇنئىنىسى ل ۋەئانا ئالچى 
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 ەنن ەربىايلىگەچكە ئانىسى ئىككى ئاوغلىنى ناھاايتى قائىادىلىك ت ڭجىن مىتىنى. باققان
 ەساىمىنىر ۇنىاڭئ ۆلگەنادە ئ ۇپبول ېسەمك ۇئ. غانمانتى ۇنىئ ېيىنك ڭلىغاندىنئا ۋۇدى

 ڭناننىاا ۇتۇقشاا, ۇنىڭغااائ ۇرۇپ ئاساات ەسااىرىگەق ەنچااۈەنگ ەسااىمىنىر ۇپ رۇسااىزد
 ەيىغلىغىانىچ ۆرگەنادەك ەساىمنىر ۇبا ېاتىمق ەرجىان مىتاى ھ. ەرگەننام ب ەپد ەلچىسى ئ
ئاناا  ڭىان« ئاناا ئاالچى»تىلىادىكى  ۇنھا ۇنىڭدىنب. ەنگەنناتىرل ەپد« قالغان ېتىپك

 .ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك ەنلىكىنىئىك ەنىدەم ېگەننانىش د
 «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن». ئاتالغان ەپد «ۇنچۇيق» ەلىدكەتىلىدا م ھۇن

ئىككى قىز  ۇنىڭدىنئ ېيىن ئالغاندىن ك ەمرىگەئ ۋجۈننىجا ۋاڭ ەڭرىقۇتت ۇجۇرۇتف»: ەد
« ئاتالادى ەپد ۇنچاۇيق ڭياۈدا كىچىاك قىازى ۇنچاۇي ق ۈبۇشا ۈەنقىزى ي ڭچو. ۆردىك
 ۋاڭتااان  ۇبۇشاا ۇتقااۇقااوم ق ڭئااو ۋەزىاارى ۇقلااۇقھوق ۇنالرنىااڭھ»: ەنەي. ېاايىلگەند

لاى  ۇشاىگ ەني. ەنگەن ناتىرل ەپد« ئىدى ېرىئ ۈننىڭي ۇنچۇيق ۇقىزى يىم ۋجۈننىڭجا
 ەناازۇن ۇپ نااام بولاا ېرىلاادىغانقىزالرغااا ب ۇنچااۇيق» ېلىااپئ ەقىاامن ۆزىدىنساا ڭچىنىاا

 ەرلىرىنىااڭئ ۇالرنىااڭئ ۇرۇقلىرىئاا ڭيااۇدا ۇبۇ شاا» « ئونشاااش ەنبىاال كەەلىااتىلىاادىكى م
 ۇيىماا ېاايىندىيىلىااپ  ك ۇنچااۇيق ۈبۇشاا ەساالەپتەد ۈەننىااڭي. ېااگەند« ئىاادى ۇرۇقلىرىئاا
 ۈزۈمىنىساىرتتىن نىكااھلىنىش تا ۇرۇقنىڭئ ۇنالرھ ۇكى ش ەۋەپدىيىلىشىدىكى س ۇنچۇيق

يااتلىق قىلىنغانادا   ۇرۇقىغاائ ۈبۇشا ۇرۇقىادىنالنادى ئ ڭئاتىساىنى ۈەنيولغا قويغاچقا  يا
 ەلىكىلىرىنىاڭم ەنن. ئاتالغاان ەپد ۇنچاۇيق ۈبۇشا ويىچەناامى با ۇرۇقىنىاڭئ ۇنالرنىڭھ

 ېايىن ياتلىق قىلىنغاندىن ك ۇيسۇنالرغائ ۇپ بول ېيىنئىلگىرى ك ۈنلەرنىڭشىج ۋە ۈي ېجي
 ىسااىۇاللس ڭچىاا ۇڭا شاا. ئونشاااش ۇشااۇنىڭغام ۇئاتىلىشااىم ەپد «ەلىكىسااىم ۇيسااۇنئ»
 ۈبۇشا ېايىنئىادى  ك ۇنچاۇيق ۇيىما ەسالىدەئ ۈنيا» ۋنىاڭداجا ەنئالىم چىي ەۋرىدىكىد
 .توغرا ېيىشىد« ئاتالغان ەپد ۇنچۇيق ۇبۇياتلىق قىلىنغاچقا  ش ۇرۇقىائ

 
 ۇرائوتت( 4)

 
 ېرىناانى بارغانسا ڭگۇساالرتو»: ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل تارىخىي»

چاقىرىمدىن  ڭئارىلىقىدا مى ۇنالنىڭھ ەنبىل ڭگۇسالرتو. ىقىلد ۇجۇمھ ەربكەغ ۆرەڭلەپك
 ەرناىي ۇشاۇم ەرەپئىككاى ت ەرھ ۇپ بولا ەرقاقاا  ي ۇقبىار تاشاالند ېلىادىغانك ۇشۇقئ

 ەۋەتىااپئ ەلچااىئ ەڭرىقۇتقااات ۇربااات ڭگۇسااالرتو. ەنىاادىگەلگىلىقىلىااپ ب( پاسااىم) ۇرائوتتاا
بىاز  ەرناىي ۇئا ڭالر بولماا ۇچىساقئايااق با ەرگەي ۇقتاشالند ۇرادىكىئوتت ۇنالرھ ەرسىل›
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 ۈرۈشيا ەرققەشا ۇپ بولا ەرغەزەپد ۇنىڭادىنب ەڭرىقاۇتت ۇربات. دىدى ‹ەللىمەكچىمىزئىگ
 -ماام ۋەقىلىاپ  ئاھالىساىنى  رنانىنى تارما ڭگۇ تو ېرىپ ب ەربەز ڭگۇسالرغاقىلىپ  تو

 .ەنگەنناتىرل ەپد« ئولجا ئالدى ۈلكىنىم
ئااالىمالر  ېئااودامف ەۋرلەردىكااىقايسااى د ەرھ ۆزىساا ېااگەند «ۇرائوتتاا» ەردىكااىي بااۇ

« راياونى ۇداپىئەما ېگرىادىكىچ» ۇنىئا ەزىلىارىب. ئونشاش بولمىغان ھالادا ئىزاھالنغاان
. ئىزاھلىغاان ەپد« ئاورنى ۈزىتىشك ېگرىدىكىچ»ياكى  «ۋۇلخانقارا ېگرىدىكىچ»ياكى 

يااكى  ««ۇنن ئاورپاياليدىغا ۋېلىشىنىكىرى ئوغرلىقچە ەنزۇالرنىڭن»بولسا  ەزىلىرىب ەنەي
 [.17]ئىزاھلىغان  ەپد« نامى ەري»ياكى  «ەنمەل»

 ڭچىا. تاوغرا بولمىغاان ەممىساىھ ڭئىزاھاتلىرىنى ڭئالىمالرنى ۇقىرىدىكىي مېنىڭچە 
 ۇقتاشاالند ەدەقىسسا› ەنەي ېرىاپ ب ەددىايەر ۇنىڭغااب ەنچي ڭدى ەۋرىدىكىد ۇاللىسىس

 ۇرائوتتاا ەرنااىي ۇشااۇم ەرەپى تئىككاا ەرھ› ەنەي. ېيتىلغااانئ ېنىااقئ ەپد ‹ەرقاقااا  ي
 ەناىي ۇقتاشاالند ۇرانىاڭئوتت ەن ئىاك ۇنداقشا. نېيىلگەد ەلگىلىگەن قىلىپ ب( پاسىم)
 ەپقىلىنىادىغانلىقى توغرىسادا گ ۇداپىئەما ەرنىاڭي ۇب ېكىستتەت. ېنىقئ ۆرسىتىدىغانلىقىك

 -ساىئىن ېلىاپك ەنەي ۇنبقوغاداپ باولغىلى بولسا ۇقاناداقم ۇرسات ەڭك ۇنداقش ەري. يوق
 ‹ۇرائوتتاا› ېرەككااى ھاااجىتىب بىلىشااىمىز ك ەنىاام ڭقوغداشاانى ۇرساااجىاان يااوق قاقااا  ت

 ېكىن لا. ە بىلىاش ت ەنىساىنىتاوغرا م ۇنىاڭھازىر ئ ۋە چاغدىكى شى ەينىئ ۆزس ېگەند
. ېاارەكبولسااا ك ېگەنلىااكد ەرتاااقىر ي ۇراقالشاامىغانئولت ەمئاااد ېيتقاناادا ئ ەھەتااتىنج ەنەم
 ‹ۇنكىرىشىنى پاياليدىغان ئاور ەئوغرلىقچ ەنزۇالرنىڭن› ۇاقمقاند ۇنىئ ۇرۇقلۇقت ۇنداقش

 [.18] ېگەند «ۇنببولس ېگىلىد‹ ئورنى ۆزىتىشك ېگرىدىكىچ›ياكى 
 «ۇرائوتتا» ەمماائ ۇ بولساىم ەرگەنب ەددىايەقاراشالرغا ر ۇقىرقىي ەرچەگ ەنچي دېڭ
 ېاگەند ېگاراچتىلىادا  ۇنھا ۇرائوتتا ەمەلىيەتاتە ئ. ېارەلمىگەنب ەبىارت ېنىاقئ ەئىبارىسىگ

 ېنىااقناھااايتى ئ ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل» ۇباا ۇپ بولاا ەنىاادەم
 ە ئااائىل» ېنگااېلىائ ەمد «ەري ۇقتاشااالند تتااۇرادىكىئو»ئاتااالمىش . ۈشااەندۈرۈلگەنچ
 ەبىلىالەرقويغان ئىپتىدائى ق ۇرىغادا ئوتت« چىقىشى ېلىپك ۆلەتنىڭد ۋە ۈلۈكم ۇسۇسىين

 .ۇرد« رايون ەرەپتبى»ئارىسىدىكى 
 ەىنىااادە ك -ئالااادى ەساااىرنىڭئ -3 ۇرۇنقىمىالدىااادىن بااا ۇنالرھااا ۋە توڭگۇساااالر

قارىشاى  ۇئاارا قاارىم -ۆزئا. چىققان ۆتۈرۈپباش ك ۋاقىتتاشىمالىدا بىرال  ەمىلكىتىمىنزىڭم
 ۋنېھاازىرقى لىياا ڭگۇساالرتو ۇپ بولا ۇلاۇ ئ ۋەئىتتىپااقى  ەبىلىلەرق ۇدرەتلىكئىككى ق

 ۋىچىلىقچااار ۋادىسااىدا ەرياالىرىد ۇرەنشااىرام ۋە الۋنااا ېقىنىادىكىئ ۇقىرىياا ەرياساىنىڭد
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 ۈركىلىشاانىس ەرەپئىككااى ت ۇڭا شاا. ېگرالنغااانچ ەنبىاال ۇنالرھاا ەرەپااتەت ەرتقىلىااپ  غ
 ەھەتااتىنتىاام ج» ېنگااېلىائ. ەلگىلىااگەنب ۇرانىئوتتاا« رايااون بىااتەرەپ»ەسااەيتىدىغانپ
كىچىاك   ەمتاار ھ قەدەرراياون بىار  ەرەپبىات ۇنداقئارىسىدا ب ەبىلىلەربولغان ق ېقىنراقي

 ەدەرراياون بىار ق ەرەپبىات ۇنداقب ۇرىسىدائوتت ەبىلىلەريىراقراق بولغان ق ەھەتتىنتىم ج
تىلاى ئونشاىمىغاچقا   ۇساالرنىڭتوگ ەنبىل ۇنالرھ. قويغان ۇرىغائوتت ەپد« بولغان ڭچو

بولغااان  ەڭلىكااتەچاااقىرىم ك ەچااچەن ڭمىاا( پاسااىم) «ۇرائوتتاا»ئارىسااىدىكى  ۇالرنىااڭئ
 ەنىاالجاايالر  ي ۇرغاانئايرىاپ ت ېگاراچ ەلگىلەنمىاگەنب ېنىاقئ ۇناداقب»: ەنەي ېلىاگېنئ
 ەبىالەق ەمقىلغانادىال ھ ېتىراپئ ەبىلىلەرنشنا ق ېكىنل ۇ بولسىم ېرىي ەتجامائ ەبىلىنىڭق
 ۇڭا شا. ېاگەند«[19]سااقلىنااليتتى  ەرۇزدىانت -ەنلاىد ۇقوغدىغانادىال ئانادىن ئا ۆزىئ

 ەرناىي ۇبا ەۋەتىاپ ئ ەلچاىئ ەنبولغانادا  ئالادى بىال ەللىمەكچىئىگ ەرنىي ۇب ۇسالرڭگتو
قااتتىق  ەڭرىقۇتنىاڭت ۇربات ەستىق ەللىۋېلىشئىگ ەمما ئ. ۆزلەشكەنس ۈستىدەئ ەللەشئىگ

 .ۇچرىغانئ ەربىسىگەز ۇرماقايت ۋە ەزىپىگەغ
 ەللەپااالئىگ ۇرائوتتاا ەسااەيتىدىغانپ ۈركىلىشاانىس ەنبىاال ڭگۇسااالرتو ەرقتەشاا ھااۇنالر
 «ۇرائوتتااا» ەرلەردىماااۇي ېگىرلىنىااادىغانچ ەنبىااال ۇاللىساااىس ەنن ەنۇپتااااقالمااااي  ج

 ۆلىگەبايقاام كا ڭدا لاى لىا «ەرجىمھالىدات ۋۇنىڭسو»جىلد  -54 «نەننامە»ەلگىلىگەنب
 ۈنجۇڭنىااڭي ېيىشااىچەد ۈنجۇڭلۇقالرنىااڭغااان يۇتۇلت ۇنالرھاا ۇرىاادائوتت» ۇۋۇغاساا ېرىااپب

 ڭالشااالرغائا. ۇتۇپتااۇقااارىلىق ت ەممىسااىھ ۇقراالرنىااڭپ ۋە دارەمەلااتارتىااپ ئ ۋالىيسااىدىن
 ەغلااۇپم ڭلاى لىا. ەنگەننااتىرل ەپد «ۇئونشاايد ۆلگەنئا( ۋۇدى ەنن)قارىغانادا ناان 

 ۇۋۇسا غاداچا ۇشا ۇپ بولا ەركەردىساىس ۇاللىساىس ەنبولغاان ن ەسالىمت ۇنالرغاھ ۇپبول
 ۆلىاقبايقام ك ېلىنىپ ق ۇتۇپت نەرىپىدىت ەڭرىقۇتبارغاندا  ت ۇپبول ەلچىلىككەئ ۇنالرغاھ

 ەنن ۈنجۇڭلاۇقالردىني ۇتۇۋېلىنغاانت ېگرىاداچ ېپىاداگ ۇب ڭلى لى. ۋېتىلگەنبويىغا ئاپىر
 ۇنالرھاا ۇنىڭاادىنب. بولغااان ەكچااىدىم ۋالغااانلىقىنىبىلى ەۋىرىنااىن ۆلگەنلىااكئ ۋۇدىنىااڭ

باااارلىقنى   ڭنىااا «ۇرائوتتااا» ەرلەردىماااۇي ېگىردىكاااىچ ۇاللىساااىىنىڭن سەن ەنبىااال
 ڭغۇلنىھازىرقى ئىچكى مو ڭنى «ۇرائوتت» ۇب ۇتۇۋېلىنغانلىقىدىنت ۈنجۇڭداي تقۇنالرنىڭۇت

 ەتىراپىادائ( ەركىازىم ۋىاليىتىنىاڭ ۈنجاۇڭي ەۋرىادىكىد ۇاللىساىس ەنن)ناھىيىسى  ۇتوقت
 .ۇبولىد ۋالغىلىبىلى ەنلىكىنىئىك

يىلاااى  -2 ېدىجيااا ۈەندىنىڭشااا ەنە ي ەد «ەقىسسااا ەققىااادەھ ۇنالرھااا. نەنناااامە»
 ەرىپىنااىسااوم ت ۇالرنىااڭر ەربىاايغ ۇنالرھاا» ۈزدەكاا( يىلااى -68 ۇرۇنقىمىالدىاادىن باا»
 ەمنىئااد ڭمىا ەچاچەباشالىقى قاوم ئاساتىدىكى ن ەبىالەق ۇالرنىڭئ ېيىن ك ېسىۋالغاندىنب
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قىلىاپ   ەڭج( ېگاراچ) ۇرادائوتتا ۈپ رۈيا ەنۇپقااج ەيادەپھ ۋىلىرىنىچاار -باشالپ  مام
 ەمئ ۇاللىساىگەس ەنن ېرىاپب ەنۇپقاارىادار قىلىاپ  جيا ۋە ۆلتاۈرۈپئ ەملەرنىئااد ۇرغۇنن

بىار كىچىاك  ۇندۇرۋالغانبويسا ۇلدارلىرىق ۇنھ ۇالرر ەربىيغ. ەنگەنناتىرل ەپد« بولدى
 ۋىچىلىقچاار( ەرىپىادەساوم ت)قىسمىدا  ەرقىيش ۇنالرنىڭھالدا ھ ەجبۇرىم ۇپ بول ەبىلەق

 ەلاالەرئ ېقىناادىالشااقان  بئاجىز ۇنالرباشاالىقى ھاا ەبىاالەق ۇالرنىااڭچاغاادا ئ ۇباا. قىلغااان
 ەنۇپقااباشاالپ ج ەمنىئااد ەچچەمىاڭن ەبىلىادىكىپايادىلىنىپ  ق ۇرساەتتىنپارچىالنغان پ

 ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەنبىاال ۇنالرھاا ۇكى ھااالب. بولغااان ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ېرىااپ ب
 ۇداپىئەماا ېگااراساااقاليدىغان چ ۋەچارالياادىغان  ېگرانااىچ ەنەادا يۇرئوتتاا ېگرىسااىدىكىچ

. ۇچرىغاانئ ۇنلىقىغاتوساق ۇالرنىاڭئ ڭغاندا ما ەنۇپقاج ۇالرر ەربىيبولغاچقا  غ رىۇنلىقوش
 ېگااراچ ۇالرر ەربىاايغ ەتىجىاادەن. بولغااان ۇرۇشئاا ۇرىسااىدائوتت ەرەپئىككااى ت ۇڭالشااقا ش
 .ېرىۋالغاب ۇاللىسىگەس ەنھالدا ن ەتەرقىلىپ  بىخ ەغلۇپم ۇنلىرىنىقوش ۇداپىئەم

 ۇنالرھا. ەرتارىخىي نااتىرىل» ەيەردەربزادى ق ۇرائوتت ۆتكەنئ ېسىپب ۇالرر ئۇنداقتا 
ناانلىرى  ەرەپتىكاىساوم ت ۇنالرنىاڭئاساساالنغاندا  ھ ەدىكاى نااتىرىگ «ەقىسس ەققىدەھ
 ڭئاو. ەلاگەنتاوغرا ك ەرقىگەشا ڭئايمىقىنىا ڭگۇشاا ۇپ قىساىمغا جايالشاقان بولا ەرقىيش
 ڭئايمىقىنىا ۈنجاۇڭي ۋە نڭجۈشاا ۇپ جايالشقان بولا ىسىمغاق ەربىينانلىرى غ ەرەپتىكىت
ھاازىرقى ) ڭگۇنىڭشا ەرەپقارىغاندا سوم ت ەبويىچ ۇنالرئور ۇشۇم. ەلگەنتوغرا ك ۇدۇلىغائ
 ۇباا ەممااا ئ. ېلىاادۇرايونىغااا تااوغرا ك ەرقىدىكىشاا( ناھىيىسااى ۇەيلەيناا ۆلكىسااىئ ېبىااين
 ۋۇدى ەنن ۇالرئا ېايىنك ۇپ بولا ەھۋالىجايلىشىش ئ ەزگىلىدىكىم ەسلەپكىد ۇنالرنىڭھ
 ۇرۇشاقات ەپتىار ۇتشاىمالىدا پا ۆللۈكنىاڭقىلىنىاپ  چ ەغلۇپئارقىدىن م -ئارقا ەرىىدىنت

 ېاايىندىاان ك( يىلااى -105 ۇرۇنقىمىالدىاادىن باا)يىلااى  -6 ۈەنگېااڭئامالسااىز قالغاچقااا  ي
تاوغرا  ائايماقلىرىغا ۋمالرقاو ەرەپتىكاىسوم ت ۆتكىلىپ شىمالغا ي ەربىيغ ېخىمۇت ەڭرىقۇتت
 ۇڭا شاا. ۈرۈلگەنساا ەربااكەغ ېخىمااۇرايااونى ت ۇرۇشباشااق ىاادىنۈملج ۇپ بولاا ېلىاادىغانك
ئايمىقىغاا تاوغرا  ۈنجۇڭي ەمد ۈرۈلگەندەس ەنۇپقاج ەرەپتىنچاغدا سوم ت ۇب ۇالرمۇر ەربىيغ
 ۈنجااۇڭي ڭنىاا «ۇرائوتتاا» ۆتكەنئاا ېرىااپب ېااتىمق ۇباا ۇالرر ەربىاايغ ۇنىڭاادىنب. ەلااگەنك
 .ۇلىدبو ۆرۈۋېلىشقاك ەنلىكىنىئىك« اۇرئوتت» ەتىراپىدىكىئ

 ۇپ قىلاادىغان جاااي بولاا ۇرۇشئاا ۋاملىااقدا ۇنالرھاا ەنبىاال ۇاللىسااىس ەنن يۈنجااۇڭ
قوغداياادىغان  ۋەچارالياادىغان  ېگااراچ ەمھ ەلگىاالەشب «ۇرائوتتاا» ەردەي ۇباا ۇنالرنىااڭھ

 ەنبىااال ۇاللىساااىس ەنن ۇنالرھااا ۇناااداقتا ئ. ەبئىااايناھاااايتى ت ۇرغۇزۇشاااىت ۇنقوشااا
. ەننااامەن»يااوقب  ۇ قىلغااانم تەسااىا «ۇراتاائوت» ەنەباشااقا جااايالردا ي ېگىرلىنىاادىغانچ
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جىناى  ۇگا ۇاللىساىس ەنيىلاى  ن -5 ۇياۈەنچ ۈەنادىنىڭي: ەد «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ
 ېرىشاكەئاوغلىنى ئاپىرىاپ ب ۇرىۋاتقاانبارىمتايلىقتاا ت ەڭرىقۇتنىڭت ۇتىئۇشقىلىپ ق ەلچىئ
رىكىناى ېد ڭنىجى ۇگ ۇاللىسىس ەنن. ۆلتۈرۋەتتىئ ۇنىئ ەڭرىقۇتت ۇتىئۇشق ەۋەتكەندە ئ

 ۇشاارقوغ. ېيتتاىئ ۆلتاۈرۈلگەنلىكىنىئ ۇرادائوتت ۇنىڭئ ۇنالربولغان ھ ەمئ ۇرغاندائااللماي ت
 ۆلتۈرۈلااۈشئ ڭجىنىاا ۇگاا ۇنىڭاادىنئ ۇاللىسااىس ەنن ەلگەناادە ك ەلچىسااىئ ەڭرىقۇتنىااڭت
 ۇھىگاور ۆكاۈمرانالرھ ۇنچاغدا ھ ۇش. ەنگەنناتىرل ەپد «ۈرۈشتۈردىقاتتىق س ەۋەبىنىس
 ۇتىئااۇشق ۇپ ئىككااى قىسااىمغا پارچىالنغااان بولاا ۋەكىللىكىاادىكى ۇشااارقوغ ۋە ۇتىئااۇشق
 ەنن ېلىاپك ەنۇپقاج ۇشارقوغ. ەللىگەنئوردىسىنى ئىگ ەڭرىقۇتشىمالىدىكى ت ۆللۈكنىڭچ
 ڭغۇلنىاااڭھاااازىرقى ئىچكاااى مو) ۇلىقاااور ۇجىلااا ۇفاڭدىكىسااا ۇپ بولااا ەمئ ۇاللىساااىگەس
 ۇگا ەسەرلەردەتارىخىي ئ. ۇنالشقانغا ئور( ەرىبىدەغ ۇنىنىڭئارقا نوش ڭجىنكا ېتاۋدىكىن

 ەدەن ڭنىاا «ۇرائوتتاا» ەردىكااىي ۇباا ۇڭا شاا. ېزىلمىغاااني ېنىااقيااولى ئ ڭغااانما ڭجىنىاا
 ۇشااارقوغ ۇنىناتااا ھالاادا ئاا ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەممااا ئ. ۇبىلگىلااى بولمايااد ەنلىكىنااىئىك

كى راپىاادىەتىئ ۇفاڭئويلىغىنىاادىن قارىغاناادا  ساا ەپد ۆلتااۈردىئ ەملىرىئاااد ەڭرىقۇتنىااڭت
 ۇچىچاارلىغ ېگرادىكى چ «ۇرائوتت»جى  ۇبولمىسا گ. بولغان «ۇرائوتت» ەرلەردىمۇي ېگراچ
 ۇشااادىنقوغ ۇرىۋاتقااانت ۇفاڭداساا ۇاللىسااىس ەنن ۆلتۈرۈلگەناادە ئ ەرىپىاادىنت ۇشااۇنق
قىلىادىغان  ۇرۇشئ ۋاملىقدا ۇاللىسىس ەنن ەنبىل ۇنالرھ ۇفاڭمۇس. بوالتتى ۇمانالنمىغانگ

 ۋە ۇرۇمقاا ۋۇلخانااا قارا ۈر ياا ۇرۇغنناا ەردەي ۇئاا ۇاللىسااىس نەن ۇڭا شاا. رايااون ئىاادى
 ۇرائوتتا ۆرىادىغانك ۇداپىئەما ۋە ەساەيتىدىغانپ ۈركىلىشانىس ۇنالرمۇھ. ۇرانق ەلئەلەرنىق
 ېنىااااقئ ەسااااەرلەردەئ ۇاللىسااااىس ەنن ەنبىاااال ۇنالرھاااا ەمەلىيەتااااتە ئ. ەلگىلىااااگەنب

 .ش ئىمكانيىتى يوققىلى ەتقىقت ڭقۇرالپچو ېخىمۇت ەنمىگەچكە ناتىرل
راياون  «ەرەپبىات» ۇرسىدىىئوتت ەنزۇالرياكى ن ڭگۇسالرتو ەنبىل ۇنالرھ «ئوتتۇرا»

 ۇنالرنىقوشا ۇبا ۇناداقتائ ە سااقلىغانىك ۇنلىرىقوشا ۇداپىئەم ېگراچ ۇنىئ ەمھ ەنبولغانىك
 ۋدىنىڭجا»: ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن». ۇرغانباشق ەمەلدارالرئ ۇھىمم ۇقۇمچ
 ۇرائوتتا ۇنالنىاڭھ ۇنلىرىقوشا ەنن( يىلاى -80 ۇرۇنقىبا الدىادىنمى)يىلى  -1 ۈەنفېڭي

 ۈشاااۈپقولىغاااا چ ۇاللىساااىنىڭس ەنن ڭنانىنىااا ۇرائوتتااا ۇنالرھااا ۇتىۋالغانااادا ناااانىنى ت
قىلىشاىدىن  ۇجاۇميوم باشاالپ ھ ۇنلىرىغاقوش ۇاللىسىس ەنن ۇنىڭئ ۆرۈپ قالغانلىقىنى ك

 ۈرئەتقىلىشااقا جاا ارۋىچىلىقچاا ېلىااپك ەنۇپقاااج ەمھ ەتتااىشااىمالغا ك ەربىاايغ ۇپ قورقاا
 ۇنىڭاادىنب. ەنگەنناااتىرل ەپد« ئاااچتى ەربااوز ي ۇرادائوتتاا ۆتكەپياا ەلقنااىقىاللماااي  ن

باشاچىلىق  ڭنىا« ناانى ۇرائوتتا» ۇنلىرىغاقوشا ۇداپىئەما ېگاراچ ۇرادىكىئوتتا ۇنالرنىڭھ
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 ۇددەتماا ۇزۇنردا ئاارايااونال ېگاارانااانى چ ۇرائوتتاا. ۇبولىااد ۆرۈۋېلىشااقاقىلىاادىغانلىقىنى ك
 ەساىرگەناانى ئ ۇراپىشاىق بىلىادىغان بولغاچقاا  ئوتتا ەھاۋالىنىئ ۇداپىئەم ېگراچ. تۇرغان

 ۇجمياوم باشاالپ ھا ۇنلىرىغاقوشا ۇاللىساىس ەنن ۇنىاڭئ ۆكاۈمرانلىرىھ ۇنھ ۈشكەندەچ
 ۈشااۈپچ ەنۇپقاااج ەمھ ەتااكەنك ېچىااپشااىمالغا ق ەربىاايغ ېاازلىكتەت ۇپ قىلىشااىدىن قورقاا

« ئااچتى ەرباوز ي ۇردائوتتا ۆتكەپيا ەلقناىن». لمىغاانقىال ۈرئەتىلىشاقا جاق ۋىچىلىقچار
قالمااي   ۇرۇپالتا ۇنلىرىقوشا ۇداپىئەما ېگارادا چ «ۇرائوتتا»قارىغانادا  ۈملىدىنج ېگەند
 ۇجاۇمھ ۇاللساىنىڭس ەنن ۆكۈمرانلىرىھ ۇنھ ېتىمق ۇب ۇپ بول ۇرغانت ۋىچىالرمۇچار ەنەي

 ۆتكەشيا ۋىالرنىچار ۆپك ۇىمېخت ەرگەي ۇب ۇ سىمبول ەتكەنك ېچىپق ۇپقىلىشىدىن قورق
 ەربىاايھ ەمئىيىتىاادەج ۇنھاا ۇكى ھااالب. ۇقلىغااانتول ۈچلىرىنىكاا ېگرىاادىكىئااارقىلىق چ

 ۆتكەپياا ەلقنااىن» ەشااتۈرۈلگەنلىكتىن بىرل ەشااكىلىت ەپچىقىرىشئىشاال ەنبىاال ەشااكىمت
 ەنەقالمااي  ي ۇپالبولا ۇقالشتولا ۈچلەرنىك ېگرىدىكىچ ۇزيالغ «ېچىشئ ەربوز ي ۇرادائوتت

 .بولغان ۈچەيتىشك ەڭگىۋارلىقىنىج ۋەچى  ۈك ۇنلىرىنىڭقوش ۇداپىئەا مېگرچ
 ەنىاادەم ېااگەند ېگااراتىلىاادا چ ۇنھاا ڭنىاا «ۇرائوتتاا»بايااانالردىن  يۇقىرىاادىكى

 ەلگلەپاالەب «ۇرائوتتاا»بولغااان ئااارىلىقتىكى  ەنبىاال ڭگۇسااالرتو ۇنالرنىااڭھ ەنلىكىنااى ئىك
 ېرىياالالردىندىن تاارىخىي مات «ۇرائوتت» ۇولغان ئارلىقتىمب ەنبىل ۇاللىسىس ەنقالماي  ن

 ېگاراناى چ «ۇرائوتتا» ەنلىكى ئىك ەتىراپىدائ ۇفاڭس ەمھ ۈنجۇڭبولىدىغانلىرى ي ەبىلىشك
نااانى  ۇرائوتتاا ۇالرنىقوغداياادىغانلىقىنى  ئاا ۋەچارالياادىغانلىقى  ۇنلىرىقوشاا ۇداپىئەماا

 .ۇبولىد ۆرۈۋالغىلىك ۇردىغانلىقىنىباشق
 

 ۆرۈت( 5)

 
قىلىشاتا  ەپنەد ەسەتنىج ۇنالرھ»: ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرناتىرىل تارىخىي»

 ەنبىال ېچەكك -كىيىم ۆمۈش ك -ۇنئالت ەسەتنىياساپ  ج ۋۇتتاش ئىككى قات تا -ئىب
سانچىش  ھازا كىيىماى كىايىش ئاادىتى ياوق  ەرەخد ۈستىگەئ ەبرەق ۇالردائ. ساالتتى ەبىلل

 ېلىنىاپ ئ ەقىامن ۆزىدىنسا ۇانىاڭن ڭجاا ەد «ەرھىنامەشا». ەنگەننااتىرل ەپد« ئىدى
 .ېيىلگەند «ەيتتىد ۆرۈت ەبرىستانلىقىنىق ۇنالرھ»

 
 ۇنىف ڭلۇ،جى( 1)
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:  ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن». ئاتىغان ەپد «ڭلۇجى»قىلىچنى  ھۇنالر
 ېايىن ك دىنۇرغانقىرىاپ شاارابقا ئارالشات ۇننىئاالت ەنبىال ڭلۇسىجى ەڭرىقۇتت ۇشارقوغ»
 ەني. ەنگەننااتىرل ەپد« ئىتتىپاقالشتى ېرىپب ەسەمئىچىپ ق ەبىلل ەنبىل ەلچىسىئ ەنن

 ەپد «ۇرقىلىچىاد ۇنالرنىاڭھ ڭلاۇ جى»:  ېلىاپىام ئەقن ۆزىدىنسا ۋنىاڭچا ڭيىا ۇشىگ
 ەنتىادىنك ەنجىيايااۋناولىنگىر ناھىيىساى ف ڭغۇلنىاڭيىلى ئىچكاى مو -1958. ئىزاھلىغان
 ەكىللىكقاانىتى شا ېپىانەكك ەبىار دان ەبىاردىنبىار ق ەنساۇپم ۋرىاگەەد ېغىلىقبايقاالن ي

ناداق مىساتىن ياساالغان ۇب ېئولوگالرئاارن ۇپ بولا[ 21] ېزىۋېلىنغاانقىسقا مىاا قىلىاب ق
 .قارىغان ەپد ەمشىرى ش ۇنالرنىڭھ ەمقىسقا قىلىب د

 ۋۇ  »: دا «ەرجىمھاالىت ۋۇنىاڭ ۇسا. ەننامەن». ېگەند «ۇنىف» ۇمرىنىن ھۇنالر
 ەقادىمت ۇمرانا ۋۇغاا ۇناان سا ۈكەنئىنىساى ئا ەڭرىقۇتنىاڭت ۇرىۋاتقانادا ت ۆلىدەايقام كب

 ۇنىفا»: ېلىاپئ ەقىامن ۆزىدىنسا ڭنىاڭكا ېاڭم ۇشاىگ ەني. ەنگەنناتىرل ەپد« قىلدى
 ېتىااقھاااراق  ق ۈز تاا ەڭلىكااىت ڭ ئاااغىزى كىچااك  قورسااىقى چااو. ۇئونشااايد ەشىشااىگ

: ېلىاپئ ەقىامبايانىادىن ن ۇنىڭشا ېنجا ەنەي. ئىزاھلىغاان ەپد «ۇقاچىالشقا ئىشالىتىلىد
 ۈمزەكنىسىغىدىغان سااپام كا ەرسەبىر ن ەتراپىدائ ۈرەئىككى ك ەرشىمالىدىكل ېدۇڭنىڭن»
 ۆللۈكنىاااڭچ ېااارىئاااون يىلااادىن ب ەچاااچەن ېقىنقاااىي. ئىزاھلىغاااان ەپد «ەيااادۇد ۇنىفااا

 .ېپىلغانت ۆپناھايتى ك ۇمرىالرنىم ن ۇب ەبرىلىرىدىنق ۇنھ شىمالىدىكى
 

 ۇڭلىىلى، جم( 7)

 
 -87 «ەننااامەن». ئاتىغااان ەپد «ۇڭلااۇج»  قايماااقنى « مىلااى»پىشااالقنى  ھااۇنالر

 «ۆيادۈردۇققاوغالپ پىشاالقالرنى ك ۆگىلەرنىتا»دا  «ەرجىمھاالىت ۇڭنىڭشاىي ڭيا»جىلد 
 ېگەنلىاكمىلاى پىشاالق د»: ېلىاپئ ەقىامن ۆزىدىنسا ەننىڭي ڭجا ۇشىگ ەني. ېيىلگەند

 «ۇياوق قىلغاانلىق بولىاد ۇزۇقىنىئ ۇنالرنىڭھ ۆيدۈرۋېتىشك ۇنىئ ۈزۈمدۈر س ۇئ ۇ بولىد
 .ئىزاھلىغان ەپد

 ۆزئا: ەڭرىقۇتقاات ڭيۆنااي ۇڭجا ە د «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرناتىرىل تارىخىي»
توغرىسااىدا « قىلماساالىق ېاارىاھ ەرسااىلىرىگەن ۇاللىسااىنىڭس ەنتاشااالپ ن ەرساالىرىنىن
 «ەمە ئ ەملىااكت ەكقايماااقالرد -ۈتساا ەكلىكلىاارىيىم ەننىااڭن»قىلغاناادا   ەسااىھەتن
: ېلىنىااپئ ەقىاامن ۆزىدىنساا ەنئەننىااڭي ەد «ەرھىنامەشاا». ەنگەنناااتىرل ەپد ېاادى د
 .ېيىلگەند« شىرنىسى ۈتنىڭس ۇئ ۇ بولىد ېگەنلىكقايماق د ڭلۇجو»
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بىلگىلااى  ەنىسااىنىئاساساالىنىپ م ېرىيالالرغااايازمااا مات ۆزلەملىرىساا ۇنھاا يااۇقىرىقى
  (ئاتىسااى ۇرنىااڭبات ۈمەن تاا) «ۈمەنتاا»   «ۇمااود» ەنەي ۇپ بولاا ۆزلەربولىاادىغان ساا

قااوم نااانالردىكى  ڭسااوم قااوم  ئااو)« لااى ۇلاا»  (ئااوغلى ۇرنىااڭكىئااوك  بات) «ۇجىياا»
 ەردەي ۇبا. باار ۆزلەرمۇسا ېنىقراقئ مەنىسى ەك ئاالھىدىر ۇلۇشىئوق ېگەندەكد(...... قوم

ئاالىمالر  ۇرغۇنلىغاانن ەتەللەردىكاىچ ۋە ۇڭگاوج ۆۋەتتەنا[. 22]قىلىمىادى  ۇالھىزەما ۆپك
 ۈسااتىدەئ ېستىمىسااىتىاام س ڭتىلىنىاا ۇنپاياادىلىنىپ  ھاا ېلشۇناساالىقتىنت ېلىشااتۇرماس

 ەنەي. ئااز ەكب ۆزلەرقالغاان سا ۇنالردىنھا ەمما ئ.ۇسۇمئ ۇھىمناھايتى م ۇب. ۋاتىدۇئىزدىنى
 ۋچى ياا ڭلىاڭ دى ڭگاۇ  تو ۇپبولا ېيىنك -ئىلگىرى ېيىن ك ۆلگەندىنئ ۇنالرھ ېلىپك
يااكى  ەبىالەق ۇبا. ۇندۇرغانبويس ەتلەرنىمىلل ۇرتتىكىي ەربىغ ۋەقىرغىز  ۇغۇز ئ ن ۇيسۇئ
 ۆۋەتاات ن. ەمە ئ ەنسااۇپم ەبىاار تىاام ئائىلىسااىگ ەنبىاال ۇنالرھاا ەممىسااىالھ ۇلۇسااالرنىڭئ

 ۇغااۇزئ ڭلىااڭ دى ە تىلااى ئائىلىسااىگ ۇڭغااۇمتىلااى م ڭگۇسااالرنىڭتو ۇمەنالر ئومااۇناسااتىلش
 ۋە ۋچى ئۇيسۇنيا. قاراشماقتا ەپد ەنسۇپ م ەالر ئائىلىسىگتىل ۈركىيتىلى ت ڭقىرغىزالرنى

باشاقا  ەنبىال ۇنالرھ ۇڭا ش. ۇئارا ئونشىمايد -ۆزئ ۇتىلىم ەتلەرنىڭمىلل ۇرتتىكىي ەربىيغ
ناھااايتى  ۆرسااىتىشك ەسااىرت ۋەئارىلىشااىش  ەھەتتىكااىتىاام ج ۇرسااىدىكىئوتت ەتاالەرمىلل
قااالن ئاون  ېلىپق ۆچكەندە ك ەربكەئاساسىي قىسمى غ ۇنالرنىڭھ ۈستىگەئ ۇنىڭئ.ەنروش

 ۇنالربىاار قىسااىم ھاا ەنەي. ەتااكەنك ۇلۇپسااىيانپىلرغا قوشاا ۇنھاا ۇقئااار ۈتۈناادىنت ۈمەنتاا
 ەمىالدىي ېلىپ ق ۋادىسىدا ەرياسىد ۇنشىمالىدىكى ئورن ەربىيغ ۆللۈكنىڭچ ڭئىزچىم چو

 دىنەرىپىابولغاان جورجاانالر ت ەنساۇپم ېستىمىساىغاس ڭگاۇ تو ەلگەنادە ك ەسىرگەئ -5
 ەتىلااالر ئائىلىسااىگ ۈركىيتاا ەنەرايااونالردا ي ۆكۈمرانلىقىاادىكىجورجااانالر ھ. ۇشااىۋېلىنغانق
ن ەرىپىاادىت ۈركلەرتا ۇجورجاانالرم ېايىنك. بولغاان ڭقىالرقاا ۈمەنئاون تا ەچاچەن ەنساۇپم

 ەھنىسااىدىنتااارى  س ڭشااىمالىنى ۆللۈكنىااڭچ ۇنالرھاا ۇنىڭاادىنب ۇڭا شاا. يوقىتىلغااان
 ەتلەرگەمىلل ۋىچىچار ۆچمەنقايسى ك ەرھ ەنىالي ڭتىلىنى رنىڭۇالئ ېيىنمۇك ېكىنگەندىنچ
 ۇرغاۇنتىلىادىكى ن ۇنھا ەۋەبتىنسا ۇشا. ۇقىلغىلى بولىاد ەرەزپ ۆرسەتكەنلىكىنىك ەسىرت
 ڭگاۇ تو ەنەتىلىغا ئونشااپال قالمااي  ي ۈركم تىلى ياكى تڭغۇمو ېيىنكىك ۆزلەملەرنىڭس

 ەقەتئااامىلالرنى ھىساااپقا ئالماااي  پ ۇباا ەگەرئ. ەمە ئ ەجەپلىنەرلىااكئ ۇتىلىغااا ئونشىشاام
 ڭتىلىنىا ۇالرنىڭئاساسلىنىپال  ئ ۆزلەملىرىگەس ۇنئون ھ ەچچەساقلىنىپ قالغان ن ۆۋەتتەن

 ەزىئىلگىركااى ب ۇقااۇمچ ۇنااداقتاب اق قىلساا ۆكااۈمھ ەنسااۇپلىقىغام ۈركااۈمگەقايسااى تىاام ت
( بىاارى رنىااڭۇالب ۇجىكاا ەينياااۋياپونيىلىااك ب ەساالەن م)ئالىملىرىغااا ئونشاااش  ەتاائەمچ
 ۈركۈمادىكىتىلاى ت ڭغاۇممو ەمبىار د ە دىسا ەتتىلىادىكى مىلال ۈركىيت ەمبىر د ۇنالرنىھ
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 [.23] ۇچىقىد ېلىپك ەھۋامئ ەيدىغاند ەتمىلل
 

 :ئىزاھالر

 
 ۇنالرنىاااڭشاااىمالىي ھ»بااااپ -1   «ۇنالرشاااىمالىي ھااا»: ۇڭدورجاااى ساااور.  [1]

 ۇننىااڭبىاار ھ برىسااىدىنەق ۇنھاا ۇرلااۇقنوم -5 ېغىاادىكىت ڭااايننو ەنەي. «ەبرىلىاارىق
 ەتقىاقت ەھەتاتىنج ۇناسلىقئىرقىنى ئىرىقش ۇنالرنىڭھ ۇب. چىقان ۆڭىكىباش س ۇكەممەمم

 ڭالشااالرغائا ېكىن لاا. ېسااابلىنىدۇم ھېرىياااماااددىي مات ەتلىااكقىلىشااتىكى ناھااايتى قىمم
 ۇزېيادام ەركىزىيم ڭغۇلىيەمو ۈچۈن ئوبدان قوغدالمىغانلىقى ئ ۆڭىكىباش س ۇقارىغاندا  ب

ئاورنى  ەتقىقااتت ېئولوگىيەئاارن ېمىيىساىئاكاد ەنالەرپ ۇڭگاوج[ 2. ]ەتاكەنپارچىلىنىپ ك
 -1963ىرياتى ەشايادىكاارلىقلىرى ن ەدەنىايەتم)« دوكالتاى ېزىشق ېڭشىدىكىف» ۈزگەنت

 -1   «ۇنالرشاىمالىي ھا»: ۇڭدورجى ساور.  [ 3. ]ەتلەرب -140~  138  (ەشىريىلى ن
 ېتنىااكئ ۇنالرنىااڭھ»: ۇيىشااى جامساا. ن[ 4. ]«لىاارىەبرىق ۇنالرنىااڭشااىمالىي ھ»باااپ 

قىلغاان  ەشاىرن ېتىكاومىت ەنلەرپ ۇالنباتوريىلى ئ -196   «ۈزۈمىت ەمئىيەتج ۋە ەنبەسىم
 .سان -1  «ەتىجىلىرىن ەتقىقاتت لمىيئى ېمىيىنىڭئاكاد»

 ېتنىااكئ ۇنالرنىااڭھ ۆچكەنكاا ەربااكەغ ېكگوۋېرىننىااڭم. م. ۋئااالىمى  ېركااائام[ 5]
 ۇنالرھا»: ۇئا. ەرزىيادۇپايدىلىنىشاقا ئ ۆزىبىر ئاابزا  سا ۇنداقوغرىسىدىكى مت ەركىبىيت

 ڭغااۇممو ۋە ۇڭگولااۇقالرج ۋاملىااقدا ەمھ ۇراقالشااقاچقائولت ۇزاقئاا ەرقتەئىلگىاارى يىااراق شاا
 ېرقىادىكىلەرنىڭئ ڭغاۇممو ېنىغااق ۇالرنىاڭبولغاچقاا  ئ اننىكاھالنغا ەنبىال ېرقىدىكىلەرئ
چىرايىناى  ۇالرنىڭرىملىقالر ئ ۋەگوتالر  ۇڭالشقا ش. ۇمكىنم ۇشىئارىالشقان بول ۆپك ېنىق
 ۇنالرھ. ەمە ئ ېرقىدىكىلەرئ ڭغۇمساپ مو ەرگىزمۇھ ۇالرئ ېكىن ل. قالغان ەيرانھ ۆرۈپك
 ۇرالرئوغا -فىان ۋەئىرقىدىكى ئارىئانالر  ۋروپايا -ماكانالشقان چاغدا  ھىندى ڭغۇلىيىدەمو
 ۇبا. ۈزلەنگەنئاامىللىرى ئازىيىشاقا يا ېرقىنىڭئ غۇمۇڭم ۇالرنىڭنىكاھالنغانلىقتىن ئ ەنبىل

 ەبرىلىرىادىنق ەدىمقاىق ۇنالرنىاڭباشاقا جايلىرىادىكى ھ ۋروپانىاڭيا ۋە ۋېنگېرىيەقاراش 
 ەنىمااۇئاساساالىنىپ ي لىتالرغائىسااكى ۇباا. ئىسااكىتىالر ئااارقىلىق ئىسااپاتالندى ېپىلغااانت

 ۇنالرنىااڭھ ەنكىاارگ ېسااىپب ۋروپاغااايا ەسااىرلەردەئ -5 -4قىلغاناادا   ۆكااۈمھ ەپئىلگىاارل
بىر  ەقەتپ ېستىمىسىنىڭقان س ڭغۇممو ۇنىڭدىكىب ەنلىكىنى ناھايتى ئارىالش قانلىق ئىك

ا ۇرئوتتاا»)  ېااگەند «ۇبولىااد ۋالغىلىبىلىاا ەنلىكىنااىبىاارى ئىك ڭئامىلنىاا ۇھىمماا ەچااچەن
   «ۇنالرھا ەنكىارگ ېساىپب ۋروپاغايا»بات -6  «تارىخىي ۆلەتلەرد ەدىمقىئاسىيادىكى ق
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[ 6(. ]ەتب -169 ەشارى يىلى ن -1958كىتاپ ئىدارىسى  ۇڭگۇج ەرجىمىسى ت ۈەنج ڭجا
 .«ەرجىمھالىت ۇنۇنىڭتوبا لي»جىلد  -95 «ۋېينامە»

سااىيانپى »جىلااد  -2 « تااوپلىمى ۈتااۈكلەرپ ۋىقىاادىكىرا ەياارىن»: ېڭاا ز ېنشاا[ 7]
 .«تىلى ڭغۇممو ۋەتىلى 
 -25 ڭئاينىاا -11يىلااى  -1980 «ەھپىسااىس ۇناساالىقتارىخش. ېزىتااىگ ۇرناا» [ 8]

 ېپىلغاانشىمالىدىن ت ېغىنىڭھىنگان ت ڭچو»يازغان  ۋېنپىڭسانىدىكى مى  202 ۈنىدىىك
 .ڭقارا ەماقالىگ ېگەند« نارابىسى ۆيىنىڭتاش ئ ڭسىيانپىالرنى

 -تااالش ەساكىنيىم ك ۇزۇنئ ڭئالىملىرىنى ەمقايسى ئ ەرھ» ېكگوۋېرىنم. م. ۋ[ 9]
 ۇڭگاااوج ۇتەنەسسىسااالەرم ېاااتىمق ۆپك  ۆۋەتتەنااا.. .ەتىجىساااىدەتاااارتىش قىلىشاااى ن
تىلااى  ۈركبىاار نىاام تاا ڭتىلىنىاا ۇنالرنىااڭھ ۇلۇپ قوشاا ۆكااۈملەرگەتارىخنامىلىرىاادىكى ھ

 ۇنھاا ۇركى ئىشااىنىد ۇنىڭغاشاا ەيلەنىنچۆپكاا ەمەلىيەتااتەئ. قىلاادى ېتىااراپئ ەنلىكىنااىئىك
 ەريانىادىالج ىرلەرەسائ ۇرغۇنن ېيىنكىك( يىلى -91 ەمىالدىي) ەندىنيىمىرىلگ ېرىيىسىئىمپ
 ۇبا. ەللىاگەنئىگ ۈساتۈنلۈكنىتىلاى ئانادىن ئ ڭغاۇمئارىساىدا مو ەتلەرمىلل ڭغۇلىيىدىكىمو
 ۇنالرنىاڭھ ۇئا ئەمماا ۇ نوقتىسىدىن چىقىرىلغان بولسىم ۇناسلىقھالدا تىلش ۇقۇمن ەكۈني

 ۇبا ەلەيمىزكى ئىشاىن ۇنىڭغابىاز شا. ېلىدۇما  ك ۇئاالھىدىلىكىگىم ېرقىيبىز بىلىدىغان ئ
 ەنساۇپم ېرقىغاائ ۈركتا ەممىساىدەھ ەھەتلەرنىاڭتىم قاتاارلىق ج ۋە ېرقئ ۇنالرھ ەدىمقىق

 ۇنھا»بااپ  -4  «تاارىخىي ۆلەتالەرد ەدىمقاىئاساىيادىكى ق ۇرائوتتا») ېگەند« بولغان
ئاالىمى  ۋساتىرىيەئا ەنەي(. ەرجىمىساىت ۈەنجا ڭجا  «ەزگىلىم ەسلەپكىد ېريىسىنىڭئىمپ
 ەرالناھاايتى ئااز كىشال ەلگىاچەيىللىرىغا ك -49 ەسىرنىڭئ -20تاكى » ېلفېنن ېنچېىنمائ
  «ەلگەنك ۇمانلىنىپگ ەكلىكىدىنبىرد ۇنالرنىڭھ ۇڭگودىكىج ەنبىل ۇنالرھ ۋروپادىكىيا
 ۈركىيتا ۇقەررەركىما ۇنالرھا ۆپىنچەكا ۋروپاادىكىيا قىلغانادا  ۆكۈمناملىرىدىن ھ ەبىلەق»

باااپ  -9  «ئىرقىااي»باااپ  -8  «ۇنياسااىد ۇنالرھاا»)  ېااگەند «ۆزلەشااكەنتىلىاادا س
يىلاى  -1973شاىركىتى  ەكلىاكچ ەشاىرياتچىلىقن ەلوندون كلىفاورني ەنگىلىيە  ئ«تىلى»
 (.ەشرىن

 ەققىااادەھ ۇزالرغااا ەربىااايغ»جىلاااد  -13« تاااوپلىمى ۇەنتااااڭگ»: ۋېيگاااو ۋاڭ[ 10]
 -2 ۈەنشاۇي»: دا «ەرجىمھاالىت ۈبىڭنىڭچ ۇن»جىلد  -55 «ەننامەن»[ 11. ]«ەھسىمت

 ېغاى ت ەنشاەنچىلي) ېغىغىچەتا ەنقىلىپ تاكى تىال ۈرۈششىمالغا ي ۈبىڭچ ۇا نيىلى يازد
( ەمە ئ ېغاىت ەڭارىت ڭدىكىشاىنجا زىرقىھاا ەمماا ئ. ئاتلغاان ەپماۇد ېغاىت ەڭرىت ەنەي

 ېغااىت ەڭاارىت ېغااىت ەنتىاال»: ئىاازاھالپ ۇنىباا ۇشااىگ ەني. ەنگەنناااترل ەپد« باااردى
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ئاساسااالنغاندا   ۇنىڭغاااب. ېااگەند «ەياادۇد ەنتىاال ەڭرىنااىت ۇنالرھاا ۇ بولىااد ېگەنلىااكد
 .ەرجىمىسىدۇرت ڭئونشىمىغان ئاھا ۆزنىڭبىر س «ەڭرىت» ەنبىل «ەنتىل»

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەر تارىخىي ناتىرل»[ 12]
 .«ەناتىر ەققىدەھ ۇيدىن»جىلد  -2 «ەننامەن»[ 13]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 14]
 .«ەرجىمھالىت ڭنىڭتا ېنچ»جىلد  -70 «ەننامەن»[ 15]
 ەنااتكەشااان ت ەڭرىقااۇتت ۇلجااۇتئ»: ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەننااامەن»[ 16]

قااوم بىلىااك نااان  ڭئااو ۇقااۇننىئىنىسااى ر ۇغۇلغااانئالچىاادىن ت ۇغتاا ېاايىن چىققاناادىن ك
 ەنىادەم ېاگەنئالچىسى د ڭناننى ۇغئالچى ت ۇغت ەردىكىي ۇب. ەنگەنناتىرل ەپد« قىلدى

 .يوق سىەنىباشقا م ۇپ بول
. ەرتااارىخىي ناااتىرىل» ەرھشۇناسااالرنىڭئااايرىم ھالاادا ش -ئااايرىم ۇقىرالرنىياا[ 17]

 ۇنالرھا. ەنناامەن» ۇڭنىڭشىگ ەني ۋەئىزاھلىرىدىن  ەرگەنب ەگ «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ
 ۆرۈڭ ئىزاھىدىن ك ەرگەنب ەگ «ەقىسس ەققىدەھ

  «ەھسااىلىت ۇغراپىيىلىااكج ڭنىاا ‹ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەننااامەن» ›[ 18]
 .ەجمۇئەسىم ۈتۈپخانىسىك ېجىياڭج

 -1972 ەشارياتىن ەلاقتاوم  ن -4  «ەسەرلىرىتالالنما ئ ېنگېلېائ -اركىا»[ 19]
 .ەشرىن -1ئاي  -5يىلى 
 ۇتااااشبىااار ت ڭھاكىمىيىتىنىااا ەركىزىااايم ۈزلەڭلىاااكت ۇرائوتتااا ۇنالرنىاااڭھ[ 20]
جاايالردا  ېگىرلىنىادىغانچ ەنبىال ۇاللىساىس ەنقىلىشتىن ئىلگىرى ن ۇبۇمق ۇرۇشىنىباشق

 ەلگىلىشااى ب« رايااون ەرەپبىاات» ەسااەيتىدىغانپ ۈركىلىشاانىس ۋە ۆرىاادىغانك ۇداپىئەماا
 .ۇىدېلك ۇيغۇنبايانىغا ئ ۇقىرقىي ېنگېلىسنىڭئ

ئىچكااى )قىلغااان  ەشااىرن ەشاارياتىيادىكااارلىقلىرى ن ەدەنىاايەتيىلااى م -1963[ 21]
 .ۈرەتس -40« يادىكارلىقلىرىدىن تالالنما ەدەنىيەتم ڭغۇممو

 ۆزلىشااىدىغانتىلىاادا س ۈركىيتاا ەنىسااىنىم ۆزلەرنىڭساا ەزىتىلىاادىكى ب ۇنھاا[ 22]
تارىخىي »(. ەرجىماندىنت) ۇمكىنبىلىش م ەبويىچ ەتلىرىتىم ئاد ەنئەنىۋىئ ەتلەرنىڭمىلل

يىلاى  -1987 ەشارياتىن ەلاقن ڭشاىنجا. ەتلەرب 13~  12 ەشرىن ۇيغۇرچەئ  «ەرناتىرىل
 .ەشىرن -1ئاي  -9

 -18 ڭنىااا« ژورنىلاااى ۇناسااالىقتارىخش»چىققاااان  ەيىلاااى ياپونيىاااد -1923 [23]
 .ڭقارا ەماقالگ ېگەند «ەنبەسىم ېتنىكئ ڭغۇلالرنىڭمو» ۈچىنىڭك ەينىياۋسانىدىكى ب
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 ەدەنىيىتىم ۇنالرنىڭباپ ھ -61

 
 

 ەنئەتس ۇزىكا،قوشاق، م ېزىق،ي. 6

 
 ۇنالرنىاڭئاساساالنغاندا  ھ اېريالالرغيوقب يازما مات-ۇبارم ېزىقىي ۆزىنىڭئ ھۇنالرنىڭ

مااددىي ئىساپات  ۇئەييەنما ەھازىرغىچ ۇماتىريالالردىم ېئولوگىيىلىكئارن. بولمىغان ېزىقىي
ياوق   ېزىقىي» ۇنالرنىڭھ ە د «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخى ناتىرىل». ېپىلمىدىت

 ۇنالرھاا ەنااۇبىج. ەننااامەن ېيىنكااىك». ەنگەنناااتىرل ەپد «ەھدىلىشااىدۇئ ەنااالبىل ۆزساا
 ۆكااۈمھ ەۋاالرغاااد» ۇرۇقالرئاا ڭقاتااارلىق چااو ۇرۇقىئاا ۇيااانق. ۇدىماا «ەقىسساا ەققىاادەھ

يازىادىغان . ۇقىلىاپ قويىاد ەلۇمئاغىزاكى م ەڭرىقۇتقات ەتىجىىسنىن ۆكۈمنىڭچىقارغاندا  ھ
 ۇنھااا ەن ئىااك ۇنداقشااا. ناااتىرلەنگەن ەپد «ۇئىشااالرنى قىلماياااد ەياادىغانناتىرل ۋە
 ۈبھىسااىزكىش ەتلىرىنااىپادىشاااھلىرىغا يازغااان ن ەنن ۋەش نااانى ۇلاا ەڭرىقۇتلىرىنىااڭت
: ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا ەنااۇبىيج». ەرگەنب ېزىااپي ېزىقتاااي ەناازۇچەن ەناازۇالرن
 ېاڭئالدىادا گاو ن ۇشبولا ەمئ ۇاللىسىغاس ەنباتىا نانى بى ن ۈكەنئ ڭئو ۇنالرنىڭھ»
 ەنن ەرىتىسااىنىن ڭرايونلىرىنىاا ۇنالرھاا ەۋەتىااپ ئ ەنپااىكىشااىنى م ەناازۇن سااىملىكئى
 ۇبا ەبئىيكاى ت. ەنگەننااتىرل ەپد« قىلادى ەقادىمت ۋغالى ما ۆكىرىن ەمىرئ ۇاللىسىنىڭس
 ۇرتياا ەربىاايغ. ەننااامەن» ۇكى ھااالب. سااىزغان( ېااڭياااكى گااو ن) ەناازۇالرن ەرىتىنىمااۇن
 ۇنالرھا ەممىسىھ ەللەرنىڭبولغان ئ ەن ئارساكقىچەربىدىغ ۇيسۇنالرنىڭئ»: دە«ەزكىرىسىت

بارساىال   ۆتاۈرۈپك ېتىناىن ەڭرىقۇتنىاڭت ەلچىلىارىئ ۇنھا ۇڭا ش. ۆتەتتىئ ىنېقي ەنبىل
قىيىنچىلىقتااا  ۇالرنىئاا ېرىااپ ب ەتكااۈزۈپي ۈلااۈكت -ۇزۇقئاا ەنىرسااىزت ەلاالەرقايسااى ئ ەرھ

 ەرھ ەرپتىكااىغ ۋەرغا ۇيسااۇنالئ ەڭرىقااۇتت ۇنااداقتا ئ. ەنگەنناااتىرل ەپد «ۇرمايتتىقالااد
 -ئىچااى ۆلەتد ۆۋەتتەناا ېزىلغااانبي ېزىقاااسااى يزادى قاي ەتيازغااان ن ەلاالەرگەقايسااى ئ

 .ېشەلمىدىي ېخىت ەسىلىنىم ۇسىرتىدىكى ئالىمالر ب
 ۇيااوقب باا ۇ بولغااانم ەلگىسااىب ېزىااقياااكى ي ېزىقااىي ۆزئاا ېينىچىاارەكك ھۇنالرنىااڭ

 ېئولوگىيىلىاكئارن ېكىن لا. ېپىلمايادۇت ەھىچقانداق ناتىر ېرىيالالردىنيازما مات ۇتوغرلىقم
 -1941. ۇدىققىتىمىزناى تارتىاد ڭيالادامىالر بىزنىا ەزىب ۇتاۇقئىنتايىن ت ىېرىيالالردىكمات
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قاازاق  ېسالىيېۋك ېئولوگىئىتتىپاقى ئاارن ۋېتيىللىرى سابىق سو -1945~  1944 ۋەيىلى 
جايادىن  ېلىادىغانك ېتىركىلوم ەككىزس ەنۇبىغاج ڭئاباقاننى ەركىزىم ۆلكسىنىڭئاپتونوم ئ
يادىكاااارلىقلىرىنى  ەدەنىااايەتم ۇرغۇنلىغاااانن تىمېااائىككاااى ق ۇپبولااا ېااايىنك -ئىلگىااارى

«  Y»  «Ρ»   «S»   « ʎ»  ۈستىدەئ ڭيادىكارلىقلىرىنى ەدەنىيەتم ەزىب. ېزىۋالغانق
ھىچقايسىساى  ەلگىلىرىنىاڭب ېزىاقي ۇبا ېكىن لا. بايقىغاان ەلگىلىرىناىب ېزىقي ېگەندەكد
 ڭيادىكارلىقلىرىنىا نىيەتەدەم ۇب ېلىپك ەنەي. ۇچرىمايدۇئ ەسەرلىرىدەتارى  ئ ېلىمىزنىڭئ
. ېلىادۇتاوغرا ك قاقىلىشا ەتقىاقت ڭقاۇرچو ەنىمۇي ەمەسلىكىنىياكى ئ ەنلىكىئىك ۇنالرنىڭھ

 ۇنھا ۇرلاۇقنوم -16 ېغىادىكىنوياان ت ۋكوزلاو ېئولوئاارن ەنەيىللىرى ي -1925~  1924
 بار بىار ساىرالنغان ەلگىسىب« ب » ېگىدەت ەمھ ەبار بىر چىن ەلگىسىب« M» ەبرىسىدىنق

 ۇنھاا ڭاادورودىكىبالو ەرلەپ ېئولوگىئااارن ڭغااۇلىيەيىلااى مو -1955. ېزىۋالغااانكااوزا ق
نوياان . ېزىۋالغاانق ۋاقباار بىار سااپام تاا ەلگىساىب« ب » ېگىدەت ىسىدىنناراب ەھىرىش
 ۋاقالربار بىر قىسىم ساپام تا ەلگىسىب« ب»  ېگىدەت ەبرىلىرىدىنمۇق ۇنباشقا ھ ېغىدىكىت
 ۇ قىلغااانم ەشااپك ۆزىئاا ۇنالرھاا ەلگىلىرىنااىب ېزىااقي ۇباا داقتا ۇناائ[. 1] ېزىۋېلىنغااانق
 ەھااازىرچ ۇنىڭغاااتايىنىااپ  ب ېرىيالالرغاااكلىااك ماتەچ ېزىۋېلىنغااانق ۆۋەتتەناا ەمەساامۇبئ
 [.2] ېلىدۇك ە ت ەمچىقىرىش س ەكۈني ۇئەييەنم

 ەمھ ېقىملىاااقناھاااايتى ي ېكىنلااا ۇ بولمىغاااان بولساااىم ېزىقاااىي ەرچەگ ھۇنالرنىاااڭ
 ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرتااارىخىي ناااتىرىل». قلىرى بولغااانقوشااا ەسااىرلىكت
( ېغاىت ەنشاەنچىلي) ېغاىت ەنتىال»: ېلىنىاپئ ەقىامدىن ن« ئىشالر ۇرۇنقىب ېدىكىشىخ»
 ۈزئىككاى يا ەرىققىچەشا ەرباتىنغ ولۇپ ب ېگرىسىداچ ڭئىككى ئايماقنى ۇچۈەنجي ڭيې جا

 ەرەناالەرقارىغاااي قاتااارلىق د. ېلەتتااىچاااقىرىم ك ۈزياا ەشااىمالغىچ ەنااۇپتىنچاااقىرىم  ج
 ۆپىيىشاىگەك ۋىالرنىڭچار ۇپ موم  قىشتا ئىللىق  يازدا سالقىن بول ۈيىس-ئوت. ۆسەتتىئ

 ايرىلىااپئ( بااار ېغااىئااالچى ت ەنەي)ئىككااى تاغاادىن  ۇباا ۇنالرھاا. ېلەتتااىناھااايتى باااپ ك
 :ېيىنقالغاندىن ك

 
 ېغىدىن ت ەنقالغاندا تىل ئايرىلىپ              

 .ېلىمىزم -ۋارقالدى چا ۇپبول ئاۋۇما               
 ېغىدىن قالغاندا ئالچى ت ئايرىلىپ              
 .ئايالىمىز -سارغايدى قىز مۇڭلىنىپ              
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 ۋۇدىنىااڭ ەنن)يىلااى  -121 ۇرۇنقىمىالدىياادىىن باا ۇنالرھاا ۇباا «ۇشااتىقوشاااق توق دەپ
 ۋە ېغىت ەنقىلىنىپ  تىل ەغلۇپم ەرىپىدىنت ەرىپىدىنت ۇاللىسىس ەنن( يىلى -2 ۈەنشۇي

 ۆزئا ۇنالرنىاڭقوشااقتا ئاساسالىقى ھ ۇپ تااغ بىار قوشااق بولائىككى  ۇب) ېغىدىنئالچى ت
 ېايىنبولغانادىن ك ەغلاۇپم ۇرۇشتائ ۋە ۇرۇشلىرىدىنىلىق ئۇالڭچقوزغىغان ب ۆكۈمرانلىرىھ
 ەنروش ەسرەتلەنگەنلىكىھ ەكسىزچ ېكىنىشتىنسىياسىي چ ەمچىققان ئىقتىسادىي ھ ېلىپك

 ۇپ بولا ەزمۇنلاۇقم ڭقۇرناھايتى چو اەممئ ۇ بولسىم ۇڭلۇقم ەرچەقوشاق گ. ەنگەنئىپادىل
 ۇبا. بولغاان ەئىگ ۇرىقىغاپ چىنلىق ېئامر ۋە ۈسىگەت ۇرمۇشت ۋىچىلىقچار ۆچمەنك ۇيۇقق

ئىپادىساى  ېئولوگىيىنىڭبىار نىام ئىاد ڭقوشااقلىرىنى ەلقن ۇنالرنىڭنىم ئاالھىدىلىك ھ
 .ۈشەندۈرىدۇچ ەتتۈرۈگەنلىكىنىئ ەكائ ۈپىتىدەس

« ئاياااللىرىمىز -سااارغايدى قىااز ۇڭلىنىااپم» ەنباال «غااىېئااالچى ت»قوشاااقتىكى  بااۇ
ئاالچى  ۈنكى چا. باار ەنىساىم ڭقاۇرئىنتاايىن چو ەشتۈرۈلۈشاىنىڭبىرل ڭمىسالالرنى ېگەند
 ەڭلىكاكەت ۋەئاالچى  ېغىقوشاقتا  ئالچى ت. ئىدى ەنىدەم ېگەند ەڭلىكئالچى ئ ېغىدىكىت

ياساايدىغان  ېڭىادىنچ ۈمگا «ۇچقىزغا»ئايااللىرى  ڭىۇنالرنھ ۇپ قىلىنغان بول ۋۇمسىمو
ئاااالچىالردىن  ۈزەمگااا ېلىاااپئايرىلىاااپ ق ېغىااادىنقوشااااقتا  ئاااالچى ت. ئىااادى ەڭلىاااكئ

قوشااانا  ۇنالرنىااڭھ« سااارغايغانلىقى ۇڭلىنىااپم ڭئايالالرنىاا -قىااز»بواللمىغااانلىقىنى  
 ەزماۇنىم اقنىڭقوشا. ۈرگەنقالمىغاانلىقىنى بىلاد ۆھرىتىشا ۋەئالدىادا ئاابرويى  ەتلەرمىلل

ماھااارىتىنى  ۆزگىچەئاا ڭقوشاااقچىنى ۇنىڭاادىنب ۇپ بولاا ڭقااۇرچو ەنىسااىم ىك ەتلپاساااھ
 ۇبا. ەمە ئ ۆپقوشااقلىرى كا ەلاققالغاان ن ۇنالردىنھ ەپسۇسكى ئ. ۇبولىد ۆرۈۋالغىلىك
 .ئىچىدىكى بىرىال ناال  ۇالرنىڭئ ەقەتپ

 ۇزىكىساىنىڭم ۆزئا ۇالرنىاڭئىلگىارى  ئ ۆلۈنۈشاتىنب ەشىمام ئىككىگ ەنۇپ ج ھۇنالر
 ەھااازىرچ ېرىيااالالردامات ېئولوگىيىلىااكئارن ۋە ېرىيااالالريازمااا مات ەققىاادەيااوقلىقى ھ -بااار

 ەقەتپ ەھۋالاادىمۇ ئ ېيىنكااىك ۆلۈنگەنادىنشااىمالغا ب ەنااۇپ ج. ياوق ەلۇماااتھىچقاناداق م
 ەمىالدىاي)يىلاى  -26 ەنۋۇجىي ە د «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالري ھەنۇبىج. ەننامەن ېيىنكىك»
 ۇچااالغ ەئىچىااد ۋغاتلىرىسااو ەرگەنبىغااا ب ەڭرىقااۇتت ەنااۇبىج ۇاڭۋۇدىنىااڭگ( يىلااى -50
 ەۋەتىااپئ ەلچااىقايتااا ئ ۇنالريىلااى شااىمالىي ھاا -28 ەنااۋۇجي ەمبااارلىقى ھ ەسااۋابالرنىڭئ
 ۇاڭۋۇدىنىاڭقىلغاندا  گ لتىما ئى ېرىشنىب ەسۋابلىرىئ ۇقىلىپ چالغ ەلەپت ۇدىلىشىشنىق

 ەرھاۇمم ەكتۇپلىرىادائالادىنقى م ەڭرىقاۇتت»: ېتىادەن ۋاپيازغاان جاا ەڭرىقۇتقاشىمالىي ت
قاتااارلىق  ۇڭقااغ ڭ قىلىنغاان بالىمااان  چاا ەقادىمت ەڭرىقۇتقااات ۇشاارقوغ ۋاقتىادا ڭناننىا
 ەلەپت ېرىشاانىب ېڭىنااىي ۈچااۈنئ ەتكەنلىكااىك ۇزۇلااۇپچىرىااپ ب ەممىسااىھ ۇالرنىااڭچالغ
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 يەربىاھ. ەتمىادىك ۇساتەھكەملىنىپم ېخاىھااكىمىيىتى ت ەڭرىقۇتنىڭت ەنم ەنال قىلىپتىك
رولاى  ڭبالىماننى ۇڭقا ق ڭ چا ۋاتقاندا قىلى ۋەزىپەئاساسىي  ەڭنىج ۈچەيتىپ ئىشالرنى ك

. ېلىنغاانتىلغا ئ ېگەنلىىد «ەۋەتمىدىمقاراپ ئ ەپد ەتمەيدۇي ڭكىگەئوقتا  قىلىچنى ېسىمئ
 ەركىزىايم ۇاللىسىس ەنن ەڭرىقۇتلىرىنىڭت ۇنھ ۋاقتىدا ۇاللىسىس ەنبىي نەرغ ۇنىڭدىنب
 ۋالغىلىقىلغاانلىقىنى بىلىا ۇباۇمق ەساۋابالرنىئ ۇچاالغ ۈركۈمقىلغان بىر ت ۋغاسو ۆكۈمىتىھ

 ەھاۋالىنىئ ۇقيوقلا -باار ۇزىكىساىنىڭم ۆزىنىاڭئ ۇنالرنىاڭھ ەرگىزمۇھ ۇب ەمما ئ. ۇبولىد
 .ېرەلمەيدۇب ۈشەندۈرۈپچ

 ۇزىكىسااىم ۆزىنىااڭئ ۇنالرنىااڭقوشاااقلىرى ھ -ېئىرشاا ېيىنكىلەرنىااڭك شااۇنداقتىمۇ 
تارقالغاان  ەڭك ەڭئ ۇنالرداھا. ېرەلەيدۇب ەتتۈرۈپئ ەكائ ۆپتۇرك -ۇرئازد ىالەنبارلىقىنى ي

 ۋە( ەرجىمانادىنا ا ت ەساۋاتئ ۇئونشااش بىار نىام چاالغ ەياگەن) ۆرىچا ەساۋابىئ ۇچالغ
[ 3] «ۇدارىئا ەككىزئاون سا ۆرىنىاڭچ»( ەند ەللۇساىنەت) ۋېنجى ەيس. بولغان ۇمباقد
. يازغااان ەپد «ۇرىاادۇت ڭراپيااا ېچىچەى كااساداساا ېقىملىااقي ۇمباقنىااڭد»: ەنەي ېااگەن د

 ۇنھااا» ۇپ ئانىرلىرىااادا ياشاااىغان بولااا ۇاللىساااىنىڭس ەنن ەرقىيشااا ۋېنجاااى ەيسااا
ئارىسىدا ئاون ئىككاى يىام  ۇنالرھ ېيىن ك ېتىلگەندىنك ۇالپب ەرىپىدىنت «ەۋەندازلىرىچ

 [.4]ياشىغان 
 ۇارقالغاان چاالغئارىساىدا ت ۇنالرھ ۇمباقنىڭد ەنبىل ۆرىتىلغا ئالغان چ ۇئ بۇنىڭدىن

 ەسااۋاپىئ ۇقىلغااان چااالغ ەشااپك ۇنالرھاا ەنااۇبىيج ۇالرنىااڭئ ەنلىكىنااى ئىك ەسااۋاتئ
 ەنلىكىناىباار ئىك ۇرۇنالبا ۆلۈنىشاتىنب ەشىمام ئىككىگ ەنۇپ ج ۇنالرھ ەلكىبولماستىن  ب

 ۇد»دا   «ەرجىمھاالىت ەننىڭشاي ۇد. ەنناامەن كېينكاى» ۇڭا ش. ۇقىيا  قىلغىلى بولىد
 ەپد «ڭلىادىئا ۆرىئوردىسىدا چ ەڭرىقۇتت ېرىپ ب ەتاغقىچ ۇنپ ئالتباشال ۇنقوش ەنشي

 .ەنگەنناتىرل
 ۇرۇشاىغاياقت ەنزۇالرنىاڭتارقىلىاپ ن ۈزلەڭلىككەتا ۇرائوتت ېيىنك ۆرىسىچ ھۇنالرنىڭ

 ۇليا ېگاىب ڭئايمىقىنىا ڭجاۇجى ۋە ۋشاا ۇليا ەۋرىدىكىد ۇاللىسىجىن س. بولغان ۇيەسسەرم
سااىرتىدىكى  -ئىچااى ۇرۇمقاا» ەمبىلىاادىغان ھ ىشاانىېلچ ۆرىئىككىلىسااى ياغاااچ چاا ۈنكاا
 ۇنىباا ۇنالرقارىغاناادا  ھاا ېيتىشااالرغائ ۇپ بولاا «انچاالالياادىغ ەممىسااىنىھ ۇزىكىالرنىااڭم
 [.5] ەسىرلەنگەنئىنتايىن ت  «ېغىنىپس ۇرتىنىي» ڭلىغاندائا

 ۋە ۋىچىلىقچااار ۇددەتلىااكم ۇزاقئاا ۇالرنىااڭئ ەھەتااتىنج ېمااات ەنئىتىساا ھۇنالرنىااڭ
 ەنئەتساا ۇالرنىااڭئ ۇڭا شاا. ەرگەنب ەتتااۈرۈپئ ەكىااائ ۇشااەنر ۇرمۇشااىنىت ۋچىلىااقئو
 ېغىادىكىنويان ت.  ۇمالشقانئوم ەڭئ ۈرئىتىس ۋاناتياكى ھاي ەكلىش ۋاناتھاي ۇيۇملىرىداب
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 ەمھ ېناىياكى ت ېشىب ۇغىنىڭلىرىدىن ئات  كاال  بەبرىق ۇنشىمالىدىكى ھ ۆللۈكنىڭچ ۋە
پاااالز  مىااا  ەزىب ۈشااۈرۈلگەنچ ۈرىتىساا ىشااىۋاتقانېلئااارا ئ -ۆزئاا ۋانالرنىااڭھاي ۋايىيااا
 ەپىاان ۇيۇمالرغىماۇب ۆڭەكسا ەزىب ەنەي. ېپىلغاانياپراقچىالر ت ۈمۈشك ۋە ۇنئالت ېزەك ب

دىن اليدىن  «ەبرىسىق ارولدب» ېغىدىكىنويان ي ەسىلەن م. سىزىلغان ۈرئىتىس ۋاناتھاي
 ۇلغااانئوي ەكلىشاا ۋاناااتھايياسااالغان ياتقااان ئااات   ۇناادىنئالت ۆگە تاا ۋەياسااالغان ئااات 

 ۇرلاۇقنوم -6 ېشاى ب ۋانااتمىستىن ياسالغان ھاي ەبرىدىنق ۇرلۇقنوم-1 ە شارچ ەھرىۋاك
 ۋە اال ئات  كا ۇلغانئوي ېشىدىنقاشت ەيكىلى ھ ۇغاب ۋەئات  ۇلغانياغاچتىن ئوي ەبرىدىنق

كااال  نەبرىادىق ۇرلاۇقنوم-12 ەيكىلاى ھ ۋانااتياساالغان ھاي ۇنادىنئالت ەيكىلاى بوغا ھ
 ەقىشالىكن ېشاىب ۋانااتھاي ەبرىادىنق ۇرلاۇقنوم-23 ۆتۈك ئ ۋاتتا ۈشۈرۈلگەنچ ۈرىتىس

 .ېزىۋېلىنغانقاتارلىقالر ق ېشىياسالغان كام ب ۇپتاشتىن ئوي ۋاق مىا تا
 ۇپ بولا ۆركەمكا ەڭگاىر ۇرەككەپ ما ۈللىرىگا ۆپۈنچىساىنىڭك ڭپاالزالرنىا تېپىلغان

 ەسااىلەن م. ەشااتىلەنگەنك ەنيىااپالر بىاال ەڭلىااكرنىاام  ەرھ ەنەي ۈللىرىگاا ەزىلىرىنىااڭب
 ەبىار پاارچ ېپىلغاانت ەبرىادىنق ۇرلاۇقنوم -6 ېغىادىكىبايان قىلىنغان نويان ت ۇقۇرىداي

 ۋارتاا ەڭلىاكر ڭاۈرتاوق قو ۈساتىئ ېتىار م 1.59كەڭلىكى ېتىر م 2.6 ۇزۇنلۇقىئ ڭپاالزنى
 ەكنىاڭجىي ەڭلىاكر ڭاۇرتاوق قو ۇپ قاپالنغان بول ەنبىل ۋارتا ەڭلىكقىزىم ر ەكلىكجىي
باويالپ  ەكناىجىي. ەشاتىلەنگەنك ەنيىاپالر بىال ەڭلىكقىزىم ر ېرىق س ېشىم ي ۆرىسىچ
. ەنتىكىلاگ ەشاتەچىلىك كەككىچىك كات ېلىدىغانك ېتىرسانتىم 28~24 ەڭلىكىك ەتراپىغائ
نىام  ەرئارقىساىغا ھ ەرەنلەرنىڭد ەرەخ د ۈپت ۇزتوقق ەيىپ بىل ەڭلىكر ېشىمي ەشتىدەك
. ۈشاۈرۈلگەنچ ۋانالرھااي ۋاتقاانبولغان قوغلىشاىپ ئوينا ۈپتىنبىر ج ەنيىپالر بىل كەڭلىر
 ەشاتىنىڭك ۆكاۈز ئ ەنبىال ۋا يولا ۈپىجا ەشب ۇش قا ەنبال ۇغااب ۈپىجا ۆتت ۇالرنىڭئ
چاساا   ۆتت ەنيىپالر بىل ەڭلىكتوق قىزىم ر ۋە ېغىررەڭب ېرىق س ېشىم ي ەنەاپىغا يەترئ
 ەنيىاپ بىال ۇرساىغائوتت ۋارنىاڭتا. ۈشاۈرۈلگەنچ ۈللەرگا ەكىللىككىرسىت ش ۋە ۇمىالقي
 .ەشتىلەنگەنك ۇلۇتب

 ەيادانغام ۆكەڭلىرىئاقسا ۇرۇقئا ۇنالرداھا ېايىن ك ەسىردىنئ -3 ۇرۇنقىب مىالدىدىن
 ەنئەتساا ەنگەنلىكااتىن ئااورنى تىكل ۆكۈمرانلىااقئااالىي ھ ەڭئ ەڭرىقۇتنىااڭت ۋە ەلااگەنك
 -6 ېغىادىكىبوياان ت ەسالەن م. ەتاكەنئ ەكائ ۇئوبرازلىرىم ەنسىش ەنەي ۇيۇملىرىنىڭب

 ەمئااد ۇيۇلغاانئ ېشاىدىنقاشت ەبرىساىدىنق ۆڭەكلىرىتىپتىكى ئاقس ڭچو ۇرلۇقنو -23 ۋە
. ېپىلغاانقاتاارلىقالر ت ەيكىلاىھ ەمياغااچ ئااد ۋە ۇيۇلغانئ ېشىدىنقاشت ۈلرەڭك ەيكىلى ھ

 ۇيۇق ق ېچىچ ىلغانېپت ەبرىدىنق ۇرلۇقنوم -25 ەرزىيدىغىنى قىلىشقا ئ ەتدىقق ەئاالھىد
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 ۇپ بولا ەساتەك ۈشاۈرۈلگەنچ ۈرىتىسا ۇننىاڭھ ۈرلۈكچىرايى سا ۆتكۈر ئ ۋەيوغان  ۆزىك
 [.6] ەنگەنئىپادىل ەيۋىسىھ ۆكۈمراننىڭئالىي ھ ۇنىڭدائ

ناھىيىسااى  ېلىنگىاارن ڭغۇلنىااڭيىلااى ئىچكااى مو -1958 ېئولوگلىرىئااارن ئېلىمىااز
 ۋانااتھاي ەبرىساىدىنق ۇنبولغاان ھا ەنساۇپم ەۋرىادەد ېغىلىاقي ەنتدىدىكىك ەنجىياياۋف

 ۋانااااتھاي. بايقىغاااان ېزەكلەرناااىھالقىسااامان  سىلىندىرساااىمان مىاااا ب ۋە ەكىللىكشااا
 ۇپ بولا ەكىلىدەشا ۋاناتنىاڭھاي لتۇرغاانئو ڭزىيىاپزو ەزىلىارىب ېزەكلەرنىڭب ەكىللىكش
 ەكىلىدەشاا ۋاناتنىااڭئىككااى ھاي ۈگۈلىۋالغااانت ەزىلىاارىب. ئىككااى توپچىسااى بااار ەينىاادەك

زىار  ەرىاپىگەبىار ت ەزىسىنىڭب ېزەكلەرنىڭھالقىسمان ب. بىر توپچىسى بار ەينىدەك ۇپ بول
 ەزىلىارىب ەرنىڭلېزەكسىلىندىرسىمان ب. چىقىرىلغان ەكىللەرش ەگمەئ ەتكەنك ەلىشىپگىر

 ۋەھالقىسامان . باار ەقىشالەرن ېئومېتىرىيىلىاكگ ەرىپىادەبىر ت ۇپ بول ەيچىسمانن ۇمىالقي
ئاااتنى  ۇپ قارىغااان بولاا ەپد «ۇتچاااتق» ەركىشاال ۇرۇنباا ېزەكلەرنااىسىلىندىرسااىمان ب

 [.7]بولغان  ۇمىبوي ەتزىنن ۈرىدىغاني ېلىپياندا ئ ۋە ەتلەيدىغانزىنن
 ەنجىلغىساىدىن ن ۈجىسا ۇنىنىڭنوشا ۇڭغاارئاايمىقى ج ۋيىلى ئىكجاا -1962 يەنە

مىستىن  ەئىچىد ڭۇالرنىئ. ېزىۋېلىنغانق ۇيۇملىرىمىا ب ۇنھ ۈركۈمبىر ت ەنسۇپم ەۋرىگەد
 ۇدۇلغائ. ۆتۈرگەنك ەمس ېشىنىب ۇپ بول ۇغابىر ب ۈڭگۈزلۈكم ۇزۇنئ ۇرغانياسالغان تىك ت

 ۆلەكچەقىيااپىتى با ۆلۈنگەن شانچىالرغا ب ەمقايرىلغان ھ ەگەينىك ۈڭگۈزىم ۈمقارىغان  ج
 تىكىەتياتقان ھاال ەنەي ېتىر سانتىم 9.5 ۇزۇنلىقىئ ېتىر سانتىم 16.7جانلىق  ئىگىزلىكى 

 ۇالقلىرىقا. ەنيىراققاا تىكىلاگ ۆتاۈرۈپك ەمسا ېشىنىب ۇپ بول ۇغابىر ب ۈڭگۈزلۈكم ۇزۇنئ
 10.3 ۇزۇنلىقىئاا ېتىر  سااانتىم 12.4 كااىساغرىسااى تولغااان  ئىگىزلى ۋە ۆكرىكىكاا ڭ دىاا

ئارساالن  ەكىللىك شا ېشاىب ۆرەبا ەكىللىك شا ېشاىباشقا  قوي ب ۇنىڭدىنب ېتىر سانتىم
 [.8] ېزىۋېلىنغانق ېزەكلەرمۇب ەكىللىكئات ش ۇرغانىپ تئىگ ۇتىنىپ ۋە ەكىللىكش

 ۇنىئارقااا نوشاا ڭچانااار ئااو ۇڭغۇلنىااڭيىلااى ئىچكااى م -1950باشااقا   بۇنىڭاادىن
 ۈمجا ەنساۇپم ەۋرىگەد ۇاللىسىس ەنن ەرقىيش ەبرىسىدىنق ۇنجىلغىسىدىكى ھ ەرلەنخوئ
 ېاازەكلەرمىااا ب ەقىشاالىكتورسااىمان ن ۋە ەقىشاالىكن ەجاادىھاقااوش ئ ۇغااا ب ۈچئاا ۇغااا ب
 ۇپ بولاا ەكىلدەشاا ۆتبۇلااۇڭتىااك ت ېاازەكلەرمىااا ب ەكىللىكشاا ۋاناااتھاي. ېزىۋېلىنغااانق
 ۇشىبول ۇيۇمىب ەنئەتس ۇنالرنىڭھ ەنۇبىيج ېھتىمامئ ۇالرب. چىقىرىلغان ېشىپت ەقىشلەرن
 [.9] ۇمكىنم
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 داخانلىق ۋە ېتىقادىئىپتىدائىي ئ. 2

 
 ېاتىمق ۈچيىلاى ئا ەرھ ۇنالرھا» : ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەنناامەن تارىخىي»

ئوردىسااىغا  ەڭرىقااۇتباشاالىقلىرى ت ەبىاالەقايسااى ق ەرئاياادا ھ-1. ۆتكۈزىاادۇئ ېغىلىااقي
بااالىق  ەجاادەرئ ەممىسااىئاياادا ھ-5. ۆتكۈزىاادۇچىااراغ ئ -ەزىاارن ەتىيااازلىقيىغىلىااپ  ئ

 -ەزىاارئاتاااپ ن ەرۋاھالرغااائ-زىمىاان  جىاان -ئاساامان ەجااداتلىرى يىغىلىااپ  ئ ەھىرىگەشاا
 ېتىملىااقسااانىنى ئالىادىغان بىاار ق ڭمالالرنىا -ۋاچااار ۋەئاااتالر  ۈزدەكا. ۆتكۈزىاادۇچىاراغ ئ

 ېكىن لاا. چىااراغ يىغىلىشااى بولغااان-ەزىاارن ېتىملىقااىيىغىلىشااتىن باشااقا قالغااان ئىككااى ق
: دا «ەرجىمھاالىت ەڭرىقۇتلىرىنىڭت ۇنھ ەنۇبىيج. ناتىرلىرى ەنن ەسىردىكىق ەرقىيش»
ئاات   ەمچىاراغ قىالتتاى ھ -ەزىارن ۆتكاۈزۈپ يىغىلىش ئ ېتىمق ۈچيىلى ئ ەرھ ەڭرىقۇتت»
. ەننااامەن ېيىنكااىك». ەنگەنناااتىرل ەپد« ئاچاااتتى ۆڭااۈمقىلىااپ  ك ەيگىسااىب ۆگەتاا
 ۋەئااي  -1يىلاى  ەرھ ەئاادىتى باويىچ ۇنالرھا»: ۇدىما «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ ەنۇبىيج
چىاراد  -ەزىاراپ نئاتا ەڭارىگەت ۆككا ۆتكاۈزۈپ يىغىلىاش ئ ېتىمق ۈچئ دائايالر -9 ۋە -5

 ۇاللىسااىس ەنن ېاايىن بولغاناادىن ك ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ەڭرىقااۇتت ەنااۇبىيج. قىالتتااى
يىغىپ  ەبىلىلەرنىقايسى ق ەرھ ەمھ. چىراغ قىلىدىغان بولدى -ەزىرپادىشاھلىرىغا ئاتاپ ن
 ەپد« ئاچاااتتى ۆڭااۈمقىلىااپ ك ەيگىسااىب ۆگەتاا ۋەئااات  ېڭىشااىپ سىياسااىي ئىشااالرنى ك

 -ەزىارن ەممىساىدىالھ ڭيىغىلىشاىنى ېتىملىاقق ۈچيىلدىكى ئ ەرھ ۇنالرنىڭھ .ەنگەنناتىرل
 ۋەزىمىان  -ئاسامان ەجاداتالر ئ ېكتىئاوبي ڭچىراغنى -ەزىرن ۇپ بول ۆتكۈزۈلگەنچىراغ ئ

 ۇالرنىااڭئ لىقىبولغااان ۇقااۇمىئ ېااۋىنىشت ەجااداتالرغائ ۇنالرداھاا. بولغااان ەرۋاھااالرئ -جىاان
. ېتىادۇئ ەكاائ ېرىشاىدىمۇب ەھمىايەتئ ەبرىساىگەق رەجداتالئ ۋەقىلىشى  ەپنەد ەسەتنىج
قىلىشاتا  ەپانەد ەساەتنىج ۇنالرھا»: ەد «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرتارىخىي نااتىرىل»

 ېچەككا-ېيىمك ۈمۈش ك -ۇنئالت ۈلۈكنىئ ۇنىڭغاياساپ  ئ ۋۇتتا ەۋەتتاش قوش ق -ئىب
ا كىيىمى كىيىش ئاادىتى سانجىش  ھاز ەرەخد ۈستىگەئ ەبرەق ۇالردائ. التتىسا ەبىلل ەنبىل

 ۇناداقم. ۆماۈلەتتىك ەبىلال ېادەكلىرىد -ۇمقا ېقىنيا ۇنىاڭئ ەنبىل ۆلگۈچىئ. يوق ئىدى
نويان . ەنگەنناتىرل ەپد «ېتەتتىي ۈزگەي ەچچەن ەتتائون  ھ ەچچەن ۆلۈمگۈچىلەرك ەبىلل

 ەبرىلىرىاادىنق ۇنھاا ڭغۇلاادىكىئىچكااى مو ۋەشااىمالى  ۆللۈكنىااڭچ ەماامەھ ېغىاادىكىت
 ۋۇتالرتاا ۋەچاچ  ۆرۈمەئ ېچەك ك-ېيىمك ۆمۈش ك -ۇنئالت ۆمۈلگەنك ۇپقوش انېزىۋېلىنغق
 -ېايىمك ۇرغۇنلىغاانن ۆماۈلگەنك ۇپقوش. ۇراستلىقىنى ئىسپاتاليد ەرنىڭناتىرل ۇقىردىكىي
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 يوقالمايادىغانلىقىغا ڭروھنىا ۇنالرھا ۇكى بولىاد ەسايمانالردىن بىلىشك -قورام ۋە ېچەكك
بىاار نىاام  ڭيوقالماساالىقىغا ئىشىنىشاانى ڭروھنىاا ەمد ىنىشېااۋت ەجااداتلىرىغائ. ەنگەنئىشاا

 -ېايىمئونشااش ياشااپ  ك ۇرۇنقىغااب ېيىنماۇك ۆلگەندىنئ ەمئاد ۇنالرھ. ئىپادىسى بولغان
 ېادەكلەرگەد -ۇمقا ەنەي ۆڭەكلەرئاقسا. ۇبولىد ېھتىياجلىقسايمانالرغا ئ -قورام ۋە ېچەكك

 -ۇمقا ېقىنيا ۋەساايمان  -قاورام  ېچەككا -ېايىمقارىغاچقاا  ك ەپد ۇبولىد ئېھتىياجلىق
 ەققىادەساىيانپىالر ھ ۋەئوغاانالر . ەنناامەن ېيىنكاىك». ۇقىلىد ەپنەد ۇپقوش ېدەكلەرنىد

 ەبرىلىرىناىق ەڭرىقۇتلىرىنىاڭت ۇنئوغاانالر ھا ەۋرىادەد ۋدىجا ەنن» : ەنەي ەد «ەقىسس
 ەربەرغاا زچىقىرىاپ ئوغانال ۇنقوشا ەزەپلىنىاپ قااتتىق غ ۇنالرھا ۈچۈن ئ ېزىۋەتكەنلىكىق
 ەئاالھىااد ەبرىسااىگەق ەجااداتلىرىنىڭئ ۇالرنىااڭئ ۇنىڭاادىمۇب. ەنگەنناااتىرل ەپد «ەردىب
 .ۇبولىد ۆرۈۋالغىلىك ېرىدىغانلىقىنىب ەھمىيەتئ

 ەۋەبىدىن ساا ۆۋەنلىكىتاا ەۋىيىسااىنىڭس ۈچلىرىنىااڭك ەپچىقىرىشئىشاال ئىجتىمااائىي
 ەرگەئىنااتتىكى ھادىساىلسىياساىي ئىشاالردا كا ەرباى ھ ۋە ۇرمۇشاتات ۈنادىلىكك ۇڭالشقاش

 ۇنالرھاا. ەرتاارىخىي ناااتىرىل». ەنتىلىااگ ەدەتم ەرۋاھالردىاانئ -جىان ەتتاااھ. ۇنغاانچوق
 ەزىامقااراپ ت ۈنگەقارارگاھتىن چىقىپ كا ئەتىگىنى ەرھ ەڭرىقۇتت»: ەد «ەقىسس ەققىدەھ

 ۇنقوشاا»: ەنەي. ەنگەنناااتىرل ەپد« قىالتتااى ەزىاامئانشااىمى ئايغااا قاااراپ ت. قىالتتااى
ئااي . ۆتەتتىئا ۇجۇمغاائااي تولغانادا ھ. ۆرەتىئايغاا قااراپ ئىاش كا ۋە ۇلتاۇزاندا يچىقارغ

زىمىننااى  -ئاساامان ۇنالرھاا ۇمەن ئوماا. ېاايىلگەند «ېكىناادۈرەتتىچ ۇننىقوشاا ۇتۇلغاناادات
 ەنن ەڭرىقۇتلىرىت ۇنھ. ئىنتايىن قورققان ەرۋاھالردىنئ -جىن. قىلغان ۆرمەتناھايتى ھ

يااكى  «ەڭرىقاۇتىت ۇنھا ۇلاۇغئ ەنتىكلىاگ ەڭرىت» ۆزىنىئيازغاندا   ەتپادىشاھلىرىغا ن
 ۇنھا ۇلاۇغچىقىرىلغاان ئ ەناتكەت ەرىپىادىنئااي ت -ۈنك ۆرىلىپ زىمىندىن ت -ئاسمان»
قايسااى  ەرھ ۇرتتىكىياا ەربىاايغ ۋە ۋچىالريااا ەڭرىقااۇتت ۇربااات. ئاتىغااان ەپد« ىەڭرىقااۇتت
 ەنن. ېگەند« ن بولدىسائادىتىدى -ەنتب ەڭرىنىڭت ۇب» ۇندۇرغاندىمۇبويس ەۋملەرنىق

 ېاارىشب ەربەز ۇپقوياا ۆكتااۈرمەب ەڭرىقۇتىغااات ۇنھاا ەھىرىدەمااايى شاا ەۋرىاادە د ۋۇدى
 ۇاللىساىنىڭس ەنن ەمماا  ئ ۇقالغاان بولساىم ەپد ۈشەيقىلتاققا چ ەڭرىقۇتت. پىالنالنغان

 ەنبىال ۇنىڭشا. قالغاان ۇتۇلاۇپق ەتەردىانقويغاچقاا  ن ېيتىاپساىرنى ئ ېگاىب ۆزەتچىك
راساتىن  ۇنىڭغاائ ەڭارت. شااپائىتىدىن بولادى ەڭرىنىاڭت ېرىشاكىنىمئ ەگاكەب كۆزەتچى»ۇئ
 ەنەي. ەرگەننام ب ەپد «ەگب ەرگەنب ەڭرىت «ەگكەب ۆزەتچىك ەمھ ېگەند»  ېيتقۇزدىئ

 ڭنىباا ۇليا ڭچېاداپى ەڭرىقاۇتت ۇرباات ە د «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»
 ېمىنىناىز ەنن ۈگاۈنب ۇشاماڭالر بوغ ۆكۈمادارالرئىككاى ھ» ۇرغائالچى بات ۋالغاندا قورشى
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 ڭمۇناااننى ەنن ۈسااتىگەنئ ۇنىااڭئ ۇرالمايسااىز ت ۇتااۇپجااايتى ماكااان ت ۇئاا ڭىزمۇ ئالسااى
باشااقا  ۇپقوشاا ۇنىڭغاااب ېااگەن د«  ۆرۈڭئوباادان ئويلىنىااپ كاا ەڭرىقااۇتبااار  ت ەڭرىسااىت

 جىكىنىۇرباا ۇھاسااىرم ەبااويىچ ېگىنااىد ڭئالچىسااىنى ەڭرىقااۇتت ۇربااات ەنبىاال ەۋەپلەرساا
. ەنگەنناااتىرل ەپد ۇتۇلغااان ق ۇھاسااىرىدىنم ڭبااا ۇلياا ەنبىاال ۇنىڭشاا ېچىااۋەتكەن ئ

 ېگااىب ۈنكاا ئۇيسااۇن»: ەد «ەزكىرىسااىت ەرغااانەپ»جىلااد -123 «ەرتااارىخىي ناااتىرىل»
 ۇنىاڭئ ېلىاپبىار قاغاا ك ەنچىشلىگ ۆشگ ۋېتىلگەن دالىغا تاشلى ۆتمەيئ ۇزۇنئ ۇغۇلۇپت
 ڭالپئاا ۇنىبا ېمىاتكەن ئ ۇنىئا ېلىاپك ۆرەىر چىشى بب ۈرگەن ئايلىنىپ ي ۈستىدەئ ېشىب
 ېقىاپب ۆزىئا ۇنىقاراپ  ئا ەپد ‹ۇيار بوپت ەڭرىت ۇنىڭغائ› ۋەقالغان  ەيرانھ ەڭرىقۇتت

باشاالپ يىراققاا  ېلىناىئ ەتكەنادە ي ۇرامىغااق ۇپبولا ڭچاو ۈنبەگكا ېايىنك. لغانقى ڭچو
قىلغاان  ۇجاۇمھ ۋەتىاپەئ ۇنقوشا ەكرىقاۇتت ۇنمىغان بويسا ۇنالرغااھ ۋە ەتكەنك ۆچۈپك

 ەپ  د ‹ۆلەۋېتىپتااۇي ەڭاارت ۈنبەگنىكاا› ۇنالرھاا ەنبىاال ۇنىڭشاا ېڭەلمىگەن ياا ۇبولسااىم
 .ەنگەنناتىرل ەپد« قارىغان
 ەكئىچام-ېمەكيا ەڭرىقاۇتت»: دا «ەرجىمھاالىت ۋۇنىڭ ۇس» جىلد -54 «نەننامە»

 ۈنگىچەكاا ەچااچەن ەپي ۇڭىنىياا ڭئىچىااپ  كىگىزنىاا ۈيىنىساا ڭقارنىاا ۋۇ ۇساا ەرمىااگەن ب
«  ۋەتكەنئااپىرى ۆلىگەقاراپ  بايقام كا ەپد ۇئونشايد ەۋلىيائ ۇنىئ ەڭرىقۇتت ۆلمىگەن ئ
: دا «ەرجىمھااالىت ۇڭنىااڭگ ېااڭگ»جىلااد -19«ەننااامەن ېيىنكااىك». ەنگەنناااتىرىل ەپد
بولغاان   ۇنچاپق -ۇدۇنقىلغاندا  قاتتىق ج ەڭج ەنبىل ۇنالرھ ۇرتتاي ەربىغ ۇڭگ ېڭگ»
 ەساراساىمىگ ۆچاۈپقااتتىق چ ۇنىڭادىنب ۇنالرھا ۇرغان الناديارى ۋە ۆلتاۈرگەنئ ۇڭگ ېڭگ
 رقمااايقو ۇالردىنئاا ەن ئىااك ەۋلىيااائ ەشااكەرلىرىل ەنن›  ۋەزىاارى ۇالرنىااڭئ ۈشااكەن چ

 .ەنگەنناتىرىل ەپد «ەتكەنك ېكىندۈرۈپچ ۇنلىرىنىقاراپ قوش ەپد» ‹ۇبولمايد
 چىقىرىشااتىنەپئىجتىمااائىي ئىشل ۇالرنىااڭچاااغالردا ئ ەزىب ۇراپىيلىقىناا ھۇنالرنىااڭ

 ەنن ەساىلەن م. بولغاان ەياداپ ۇسىدىنساقلىنىش ئارز ەتتىنبااليىئاپ ۋە ۈمىدىئ ۈتكەنك
 ڭدىا ېايىنبولغانادىن ك ەسالىمت ۇنالرغااھ ۇاڭلىلاى گا ۇنىساانغ ۇترىشىناس ۇاللىسىنىڭس

تىاام  ەنقىلىااپ  قامااانالر بىاال ەسااەتھ كېتىۋاتقانلىقىغااا ۇلىنىااپئارز ۇنىااڭئ ۋېيلااۈنااانى 
 ەپد «ېاگەند ڭاالرقىلى ۇرباانلىقق ۇننىسانغ ۇترىشىناس ەڭرىقۇتت ەرھۇمم» ۈرۈپ بىرىكت

 ۇترىشااانىقولغااا ئالغاناادا س ۇننىسااانغ ۇترىشااىناس ەڭرىقااۇتت. بولغااان ۆلتااۈرمەكچىئ ۇنىئاا
 ۇدائا ېگەنادەكالد ېاگەن د «دۇبولىا ەكھال ۇنالرمۇھ ۆلسەمئ ەنم» ۇرۇپتىلالپ ت ۇنسانغ

 ەتلەرزىارائ ېگىاپت ېساەمك ەملەرگەئااد ۆلاۈپ ئ رۋىالچاار ېغىاپ ي ۇرئاي قار ياامغ ەچچەن
 ۈچااۈنئ ۇنسااانغ ۇترىشااناس ېتىااپ ك ۇپقورقاا ەڭرىقااۇتت ەنبىاال ۇنىڭشاا. پىشاامىغان
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 [.10] ۇرغانسالد ەتخانائىباد
 ۈنااادۈلۈكك ۇنالرنىاااڭھ ۇقۇمىنىاااڭئ ەرۋاھجىااان ئ ېمىااانئاسااامان ز ياااۇقىرقىالردىن

. ۇبولىااد ۆرۈۋالغىلىكاا رىنىەسااىت ەتلىرىاادىكىسىياسااىي پائالىي ەربىااي ھ ۋە ۇرمۇشااىنىت
قائىادىلىرى توغرىساىدا تاارىخي  ۇراساىمم ۋەئاورنى  ۆتكۈزىدىغانچىراغ ئ-ەزىرن ۇنالرنىڭھ

 ۇنالشاقانبارگااھى ئور ەڭرىقاۇتت ڭئوردىسىنى تەڭرىقۇت. يوق ەناتىر ېنىقماتىرىيالالردا ئ
 لىننىااڭەيد ۋە ەجاادەربالىقباشااقا ئ ەنلىكىادىنئىك ەركىزىاايسىياسااىي م ۇنالرنىااڭجااي  ھ

  «ەقىسسااا ەققىااادەھ ۇنالرھااا. ەرتاااارىخي نااااتىرىل». ەمە ئ ېنىاااقئ ەنلىكاااىئىك ەيەرەق
ىن يولغاا چىقىاپ ڭگۇدشاا ڭچىا ۋېاي ەتىياازدا يىلى ئ-5 ېيىنكىك ۋەقەسىدىنمايى »:ەد
ھاازىرقى ئىچكاى  ەھىرىباالىق شا ەجادەرئ ۇبا. ەنگەنناتىرىل ەپد« باردى ەجدەربالىققائ

 ېقىنياا ۇنىنىڭنوشاا ۋۇجۇمۇشااىن ەربااىغ ەرقى شاا ڭىاائايمىقىن ۇمشااىلىنغ ڭغۇلنىااڭمو
 ەري ۆتكۈزىاادىغانچىااراغ ئ-ەزىاارئاياادا ن-5يىلااى  ەرھ ۇنالرھاا ۇنىااڭئ ۇپ بولاا ەتىراپىاادائ

 ەققىادەھ ۇنالرھ. ەننامەن»شىگو  ەني. ۇبىلگىلى بولمايد ەسلىكىنىمەياكى ئ ەنلىكىنىئىك
 ەر ي ەرەنلىاكد ۇقن قويچىراغ قىلىدىغا-ەزىرن ەيلىن د»: ئىزاھىدا ەرگەنب ەگ «ەقىسس

-ەمد ۆتكۈزگەناادە چىااراغ ئ -ەزىاارن ۈزدەتارتىااپ كاا ەدىماادىنق ەئادىتىااد ڭسااىيانپىالرنى
 ۇئايلىنىاپ تونتاايتى  با ېاتىمق ۈچئ بىلەنئات  ەپ تىكل ۇمبىالرنىش-بولمىسا شاخ ەرەخد
ئاساساالنغاندا   ۇشاۇنىڭغام[. 11]ېايىلگەند«  ۈزلەنادۇقي ەيلىانگەد ەسلىشاىپب ۇالرنىڭئ
 .ۆتكۈزگەنچىراغ ئ -ەزىرئورمانلىقالردا ن ۇنالرھ ۇپ بول ەرئورمانچىلىق ي يلىنەد

 ۇنىچىاراغ ساور -ەزىارن ېتىادىغانئونشااپ ك ەتخانىساىغائىباد ۇنالرنىاڭھ ئۇنداقتا 
. ەلۇمم ەچىراغ قىلغانلىقى بىزگ -ەزىردالىدا  ئورمالىقالردا ن ەڭك ۇالرنىڭيوقب ئ ۇ بولغانم

 ۋەقىلغاانىقى  ۇرباانلىقق ۇننىساانغ ۇترىشىناس ۇنالرنىڭھ ېلىنغانئتىلغا  ۇقىرىداي ېكىن ل
ئاتااپ  ۇنغاساانغ ۇترىشاىناس ېايىنك ۋەقىلغاانلىقى  ۇرباانلىقق ۇننىنا سانغۇترىشىس ېيىنك

 -ەزىارئونشااش ن ەتخانىغائىباد ېھتىمامئ ۇنالرنىڭسالغانلىقىدىن قارىغاندا  ھ ەتخانائىباد
 .بولغان ۇنىچىراغ سور
 ېاايىنك -ئىلگىاارى ەرلەپ. خ ېئولوگىئااارن ڭغااۇلىيەيىلااى مو -1955ۋە يىلااى -1952

قىرغىقىادىكى  ڭئاو ەرياسىنىڭد ۇرۇلۇنق ېقىني ۆلكىسىگەئ ەركىزىم ڭغۇلىيەنىڭمو ۇپ بول
چوباا  ۇالنبااتۇر ئ ۋەقىرغىقىدىكى بورنون  ڭئو ەرياسىنىڭبورنوي د ېرچىن جىيادوت  د

نارابىىسانى  ڭبازارلىرىنىا -ەھەرشا ۇنالرنىڭھجايدىن  ۆتت ۇروئارىلىقىدىكى باروند ېغىت
ئائىات  ۇمۇرشاقاباشقا  ئىقتىسادىي ت ەتلەردىنئىمار -ۆيئ ېرچىندىند ۋەجىيادوت . قازغان

ئىشااالىتىلىدىغان  ۇرمۇشاااتات ۈنااادىلىكك ەتتااااھ)ھىچقاناااداق يادىكاااارلىقالر بايقالمىغاااان 
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بىاار الي  ېتىاادىغانك ىغا ئونشاااپۇپىسااچىااراغ س -ەزىاارن ەقەتپ(. چىقىمىغااان ۇسااايمانالرم
 ەتلەرنىاڭئىمار ڭئىككى جايادىكى چاو ۇب ەرلەپ. بايقالغان( ەسىچىراغ شىر -ەزىرن) ەشىر

 ەپد ەتخاناا ئىباد ۆتكۈزىادىغانچىاراغ ئ -ەزىارن ەرەللىاكيىلاى ق ەرھ ۇنالرھا ەممىسىنىھ
 ەرگەلەقىشاكاھىشالىرىدىكى ن ۆكەشنا ەتلەرنىاڭئىككى جايادىكى ئىمار ېيىنكىك. قارىغان

 ەۋرىلىاارىگەد ەنچىاان  ن ۇڭگونىااڭبااازار ج -ەھەرجاياادىكى شاا ۆتتاا ۇساالىنىپ  باائاسا
 [.12]قىلغان  ۆكۈمھ ەپد ەنسۇپم

 ۇالرغاائ ەنگەنلىكتىن ئىشا ۇراپىيالرچەنا ەرۋاھالرغاائ -زىمىن  جىان -ئاسمان ھۇنالر
 ۋە «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل». ۇقۇنغانچ ۇنىڭغاياساپ ئ ەبۇدئاتاپ م

 ۇبىڭچ ۇن ەۋرىدەد ۋۇدى ەندا  ن «ەرجىمھالىت ڭجىن مىتىنى»جىلد  -68 «ننامەەن»
ياساالغان  ۇنادىنئالت ڭناننىا ۇتۇقشا» ەگەنادە ب ەربەرغا زۇنالھ ۆتۈپ ئ ېغىدىنئالچى ت

 ۇشااۇنداقم ۇنالرھاا. ەنگەنناااتىرل ەپد ۈشااۈردى نااى قولغااا چ «ەبااۇدىم ەڭاارىت ۆككاا
 ڭجىااان مىتىنىااا» ۇڭا شااا. ۇقۇنغاااانچ ەپد «ەڭااارىت» ۇنىڭغااااياسااااپ  ئ ەباااۇدالرنىم
قااا  ۇقۇنغاچچ ەپد ەڭاارىياساااپ  ت ەبااۇدم ۇناادىننااان ئالت ۇتۇقشاا»دا  «ەرجىمھااالىت
جىلااد  -111 «ۋېينااامە». ېاايىلگەند« فامىلىسااى ئىنئااام قىلىنغااان( 金)جىاان  ۇنىڭغااائ

 ڭادىنبىار جا ەباۇدم ۇنئاالت ۇئاساسالنغاندا  با ەگ «ەزكىرىسىتويىن دىنلىرى ت -ۇدداب»
چىراغ  -ەزىرئاتاپ ن ۇنىڭائ ۇپ قوي ەسىرگەق ەنچۈەنئ ۇنىئ ۋۇدى ەنن ۇپ بول ەكئىگىزر

چىققاان  ەبرىسىدىنق ۇننويان ھ. قىلىشقىال يوم قويغان ۆيدۈرۈپك ۈجەك ەقەتقىلماي  پ
 .ۇئىسپاتاليد ۇنغانلىقىنىچوق ەبۇدقام ەقىقەتەنھ ۇنالرنىڭھ ەيكەلمۇياغاچ ھ

 ەنبىاال ۇالرئاا ەرناھااايتى يىراقتااا  ئااادمل رەرۋاھااالئ -زىمىاان  جىاان -ئاساامان ھااۇنالر
« ئارىساى ەملەرنىاڭئاد ەنبىال ەڭارىت» ەنەي ۇالرداقارىغانلىقتىن  ئ ەپد ۇئاالقىلىشالمايد

الر ( چىلاليدىغان ئايام داناان ەرۋاھالرنىئارقىلىق ئ ەپىر)« قامان» ۇرىدىغاننى باغالپ ت
 ۆپلىكىكا ڭبانشاىلىرىنى ەناىرى  يقاماانلى ۇنالرنىڭھ ەسەرلەردەئ رىخىيتا. بولغان ەيداپ

 ەنقاماانالر بىال ۈچۈنقىلىش ئ ەشلىكزىيانك ۇنداسانغ ۇترىشىناس ۋېيلۇنىڭ ېلىنغانتىلغا ئ
 ەنن ۇنالرنىاڭھ ۇدىما «ەزكىرىسىت ۇرتي ەربىيغ. ەننامەن»باشقا   ۈرگىندىنتىم بىرىكت

كااال   ۇغانئوق نەپسۇقامانالر ئ ەرياالرغاد ۋەيوم  ىقايس ەرھ ۈچۈنئ ۇشتوس ۇنلىرىنىقوش
ئالااادىغا  ۇنلىرىنىڭقوشااا ەنئاااارقىلىق ن ۇساااۇمئ ۇراپىينااا) ۆمىااادىغانلىقىقاااويالرنى ك

قىلغاان ئاات  ۋغاپادىشاھلىرىغا ساو ەنن ەڭرىقۇت  ت(ئىلگىرلىشىنى توسىماقچى بولغانلىقى
 ۇنىڭادىنب. ەنگەننااتىرل ىقىقىلىادىغانل ۇئااد ڭقامانالرنىا ۋامئاا ېچەكلەرگەك -ېيىمك ۋە

ناھاايتى زورلىقىناى  ەساىرىنىڭسىياساىي ئىشالىرىدىكى ت ەربىاي ھ ۇنالرنىڭھ ڭنىقامانالر
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 ۇش يەنىئوقاا ەپسااۇنئ ەتتەئاااد ۇگەرلىكىجاااد ڭقامانلىرىنىاا ۇنھاا. ۇبولىااد ۆرۈۋالغىلىكاا
 ۇگەرلىاكجاد ۇناداقچاغادا ب ەيناىئ ۇپ بولغان بول «ەشيامانلىق تىل»ياكى « قارغاش»
زامانىادىكى  ڭدىجى ۇيدى ن»جىلد  -19 «ەررىلتارىخىي ناتى». تارقالغان ەڭك ھايتىنا
 ۇڭجاننىاڭل ۆرىساىت ۇچيا ۇنبولغان ھ ەمئ ۇاللىسىگەس ەنن ە د« يىلنامىسى ۆرىلەرنىڭت

 ەنقامانلىرىادىن پايادىلىنىپ  ن ۇنھا ەۋرىسىنىڭن ۋېشلۇنىڭ ۆرىسىت ۇڭچىڭر ۋەئوغلى 
تاشااالنغانلىقى  ېلىااپئ ەرتىۋىسااىم ۆرىلىااكت ۈچااۈن ىكااى ئەنلپادىشاااھىغا يامااانلىق تىلىگ

يىللىرىادا  ېڭخاېج ۋۇدىنىاڭ ەنن ەد «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن». ەنگەنناتىرل
قاوغالپ  ەسكەرلىرىگەئ ۇنھ ۇنلىرىنىڭقوش ەنن( يىلالر -89~  92 ۇرۇنقىمىالدىيىدىن ب)
بارغاااانلىقى  ەلساااىگىچەئەلناااانىم ق ەنشاااىمالىدىكى ف ۆللۈكنىاااڭتااااكى چ ېرىاااپ ب ەربەز

 ۇنالرھا›ناانىم  ەنف ۇبا»: ېلىپئ ەقىمن ۆزىدىنس ەننىڭي ڭجا ۇشىگ ەني. ەنگەنناتىرل
 ڭنانىمنىا ەنئىگىساى ف ەلئەلادنىڭق ۇبا ۇنىڭادىنب. ېاگەند «ۇمكىنما ۇشبولا‹ قامانى

 .ۇبولىد ۆرۈۋالغىلىك ەنلىكىنىقامانى ئىك ۇنالرنىڭھ
 ۇشبولاا ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ۈزلۈكسااىزئ ۇنالرنىااڭھ ېاايىنقامااانلىرى ك ۇنھاا بااۇ

 ۇاللىسااىنىڭس ەنن ۇڭا شاا. ۇراقالشااقانئولت ېلىااپك ۈزلەڭلىككەتاا ۇرائوتتاا جىسااىدەەتىن
 ۋنااااچا ەۋەت( قىلىنغاااان ەساااىايىلاااى ت -3 ۈەنااادىڭي ۋۇدىنىاااڭ)ئايمىقىغاااا  ەنااادىڭئ

[. 13] ۇرغاانقاماانلىرى ت ۇنھا دەتخانىالردائىبا ۇب ۇرۇلۇپ ق ەتخانائىباد 15ناھىيىسىدىال 
جىلاد  -45 «ەنناامەن». بولغاان ۆپك ېلىانلىرى نقام ۇنھ ۇئوردىسىدىم ۇاللىسىس ەنن
دانااانلىق  ەبااويىچ ەرمااانىپ ۋۇدىنىااڭ ۇڭچاا ڭجيااا»: دا «ەرجىمھااالىت ۇڭنىااڭچ ڭجيااا»

كىرىاپ    الپقامانلىرىنى ئوردىغا باش ۇنھ ۇئ. ەيىنلەنگەنقىلىشقا ت ەرەپبىر ت ۋەقەسىنى
ياماااانلىق  ۇپئوقااا ەپساااۇنئ ېچىساااىك ېزىاااپ ق ەيكەللەرناااىياغااااچ ھ ۆماااۈلگەنك ەرگەي

 ۇيقەستس ۇپ بول ەمدەمھ ڭغاچ ڭجيا ڭقامانلىرىنى ۇنھ. بولغان ۇتماقچىت ەنلەرنىتىلىگ
 ۆلتاۈرۈپ ئ ۇڭنىچا ڭجياا ۇئا ەنبىل ۇنىڭش. ەزەپلەنگەنقاتتىق غ ەقىلىشىدىن لى شاھزاد

 ەني. ەنگەننااتىرل ەپد[ 14] «ۆيدۈرۋەتكەنباغچىسىدا تىرىك ك ۈەنقامانلىرىنى لىي ۇنھ
ناااى ئىزاھلىغانااادا   «ەرجىمھاااالىت ڭلاااى شااااھزادىنى»جىلاااد  -63 «ەەنناااامن» ۇشاااىگ

 ۆرسەتمىسااىگەك ۇڭنىااڭچ ڭقامااانلىرى جيااا ۇنھاا»:ېلىااپئ ەقىاامن ۆزىدىنساا ۇجيەننىااڭف
تىرىاك  قاماانلىرىنى ۇنھا ەزەپلىنىاپ ناھاايتى غ ەقىلغاچقاا  شااھزاد ۇيقەستس ەنئاساس

 .ېگەند «ۆيدۈرۋەتكەنك
 ەمئااااد ۋاالپدا ېساااەللەرنىك ەنەقالمااااي  يقىلىاااپال  ۇگەرلىاااكقاماااانلىرى جاد ھاااۇن

 ۋىاپتى ۇبا. ەنگەنباارلىقى نااتىرل «ۋىپىتى» ۇنالرنىڭھ ەسەرلەردەتارىخىي ئ. ۇتقۇزغانق
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قولىغااا  ۇنالرنىااڭھ ۇۋۇساا»: دا «ەرجىمھااالىت ۇۋۇنىڭساا. ەننااامەن». قامااان ئىاادى ەمد
 ەنچاپاارم ىكتەېازلت ۋېيلاۇبولغانادا   ۈرۋالمااقچىلتۆئ ۆزىنىئ ەنپىچاق بىل ېلىپق ۈشۈپچ
 ۇۋۇنىسا ېلىپ چاوغ سا ۆرەككەكوالپ  ئا ۆرەكئ ەرگەي ۋىپتى. چاقىرتقان ۋىپتى ەۋەتىپئ
 ېلىشاانىڭق ۇيااۇپقااان ئ ەسسااەپد ۈمبىسااىدىند ۇنىااڭئ ۇزۇپ ياااتق ۈمد ۈسااتىگەئ ۆرەكئاا

 ېساەمتاشاقى ك ۋە ۇتقۇزۇشجىددىي ق ڭقامانلىرىنى ۇنھ ۇنىڭدىنب ۇۋۇس. ئالدىنى ئالغان
 ۋىپى تىاا ۇنالرنىااڭقامااانالر ھ. ۇبولىااد ۋالغىلىالالياادىغانلىقىنى بىلىاائوپىراتىسىيىسااى قى

 .ۋەكىلىدۇر ەدەنىيىتىنىڭم ەتچلىكتىباب ۇنالرنىڭھ ۇنداقالش
 

 ەتلەرئاد -ۆرپباشقا ئ ۋەنىكاھ . 3

 
 ەئااادىتى بااويىچ ۇنالرنىااڭھ»: ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ەرناااتىرىل تااارىخىي»

ئىنىساى  ۇنىنى ئىنىساى نوتا ۇنىاڭئ ۆلساە  ئاكىسى ئئانسىنى ۆگەيئوغلى ئ ۆلسەدادىسى ئ
نىكااھ ئاادىتى  ۇنالرنىاڭھ ۇب. ەنگەنناتىرل ەپد «ۇئاكىسى ئالىد ۇنىنىنوت ۇنىڭئ ۆلسەئ

 ەمئىاايەتج ۋە ۇچتااارىخىي باسااق ۇرىۋاتقااانت ۇنالرھاا ەتنىئاااد -ۆرپنىاام ئاا ۇباا ۇپ بولاا
 .ېرەكك ۈشىنىشچ ەئاالھىدىلىكى بويىچ

( ەساىردەئ -3 ۇرۇنقىمىالدىادىن با)قويغاان چاغادا  ەدەمق ەھنىساىگەتارى  س ھۇنالر
 ۇپ بولاا ۆتىۋاتقااانئ ەمئىاايەتكەج ۇللااۇقق ەمئىيىتىاادىنج ۇرۇقداشاالىقئىپتىاادائىي ئ ەمد
. ساقلىنىپ قالغاان ېلىن ەنىالي ەتلەرئاد -ۆرپنىم ئ -ۇنىلم ەمئىيەتتىكىج ۇرۇقداشلىقئ
ئىچىاادىكى  ۇنالرنىااڭھ تەئالىاادىغان ئاااد يەڭگىسااىنى ۋەئانىسااى  ۆگەيئاا ۇقىرقىاادەكي

 .ۇربىرىد
 ۇرۇقنىاڭئ. تارقالغان ەڭك ۈزۈمىسىرتتىن نىكاھلىنىش ت ۇرۇقنىڭئ ەمئىيىتىدەج ھۇن

 ۇچىداتاارىخىي باساق ەرنىكاھلىق ئائىلىل ۈپج ەسلەپتەد ەڭئ ۈزۈمىسىرتتىن نىكاھلىنىش ت
-ۆزئ ڭلنىئايا -ەرئ ۇرۇقتىكىئونشاش بىر ئ ۈزۈمىدەنىكاھلىنىش ت ۈپج. ەلگەنبارلىققا ك

 ۈپتىنىجا ۆزساىرتىدىن ئا ۇرۇقىنىاڭئ ۆزئ ەقەتپ ۇالرئ. ۇلمىغانقوي مئارا نىكاھلىنىشىغا يو
قارىتىلغاان بولماساتىن   ەنساكىالش ەنبىال ەنساىش ۇناساىۋىتىنىام نىكااھ م ۇب. تاپقان

چاغادا ئاياالالر  ۇئا) ەريااتلىق قىلىنغاان ئ ەنىي. قارىتىالغن ۇرۇققىمۇئ ەنبىل ۇرۇقئ ەلكىب
 ۇرۇقىادىكىلەرئ ۇنىنىاڭنوت ۈپىتىدە سا ەزاساىبىار ئ ۇرۇقىنىاڭئ ۆزئا( قىلىنمىغاان ياتلىق

 .قىلغان ەئاالق ەنبىل
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 ۈزۈمىادەنىكااھ ت ە ئاائىل ۋاقىتتاا قويغاان  ەدەمق ەھنىساىگەتاارى  س ەسمىير ھۇنالر
بارلىققاا  ەرئاائىلىل ۈزۈمىادىكىباشلىقلىق ت ەماسالشقان ھالدا ئاتىلىق ئائىل ۈزۈمىگەت ۇللۇقق
 ەر نىكاھلىق ئائىلىادىن بىار ئ ۈپج ەئائىل ۈزۈمىدىكىباشلىقلىق ت ەئاتىلىق ئائىل. ەلگەنك

قىساقا  ۋاقىات ۆتكەنئارىلىقتا ئا ۇپ بول ۇچئارىلىق باسق ۆتۈشتىكىئ ەق ئائىلگۇنلۇبىر نوت
ساىرتتىن نىكااھلىنىش  ۇرۇقنىڭئ ۈرگۈزۈلگەني ەزگىلىدەم ەنىكاھلىق ئائىل ۈپبولغاچقا  ج

 ۇرۇققااقارىشىدا  ئ ۇنالرنىڭچاغدىكى ھ ۇب. قارىشى ساقلىنىپ قالغان ۋە ەتدئا ۈزۈمىنىڭت
 ۇرۇقنىاڭئ ەنبىال ۇرۇقئا ەنىاالي ۇناساىۋەتبولغاان م ەنبىال امئايا ەلاگەنك ۇپياتلىق بول

 ېرىنىااڭئ ۇئاا ەلگەناادە ك ۇپياااتلىق بولاا ۆيىگەئاا ېرىنىااڭئايااام ئ. بولغااان ۇناسااىۋىتىم
 ەنەقالماساتىن  ي ۇپالبولا ەزاساىبىار ئ ڭئائىلىسىنى ېرىنىڭئ ۇپ بول ەنسۇپئائىلىسىگىال م

 ېارىئ ەگەرئ. بولغاان ەزاساىبىار ئ ڭىۇرۇقىنئ ېرىنىڭئ ۇپ بول ەنسۇپم ۇرۇقىغائ ېرىنىڭئ
ئائىلىسىدىنال ئايرىلىپ قالماساتىن   ېرىنىڭقايتا ياتلىق بولماقچى بولسا  ئ ېتىپ ك ۈلۈپئ
 ېلىشقاا ېلىااپئ ۇرۇقتااائ ۇالرنىئاا  ۇڭاشاا. ئايرىلىااپ قالغااان ۇرۇقىاادىنمۇئ ېرىنىااڭئ ەنەي
 ۇالرنىلىرى ئااۇكىئا -يااكى ئاكاا ۇللىرىبولغااان ئوغا ۇنىادىنباشاقا نوت ېرىنىاڭئ ۈچاۈن ئ

 ۇپبولاا ەمااراھھ ەلىكىااگەياااتلىق قىلىنغااان م ەۋرىاادە د ۋېناادى ەنن. نىكاھىغااا ئالغااان
ساىنى ئان ۆگەيئوغلى ئ ۆلسەئاتىسى ئ ۇنالرداھ» : ڭيۇنا ۇڭئوردىسىغا بارغان ج ەڭرىقۇتت
ئاكىسااى  ۇنىنىنوتاا ۇنىااڭئ ۆلسااەئىنىسااى   ئىنىساى ئ ۇنىنىنوتاا ۆلسااەئاكىسااى ئ ېلىشاى ئ
قااليمىقان  ەتئاد ۇنالرداھ. ۇرقورققانلىقىد ۇزۇلىشىدىنب ەسەبىنىڭن ۆزئ ڭىۇالرنئ ېلىشى ئ

نىاام  ۇباا ۇنالرنىااڭھ ەمد ۇباا. ېااگەند[ 15] ېلىنغااانساااقالپ ق ەسااەتن ېكىنلاا ۇ بولسااىم
 ۈشاەندۈرۈپچ ەزماۇنىنىتاارىخىي م ۋە ۆرۈنۈشاىئىجتىمائىي ئارقا ك ڭنىكاھلىنىش ئادىتىنى

 .ېرىدۇب
نىكاااھلىق  ۈپجاا ەئااائىل ۈزۈمىاادىكىباشاالىقلىق ت ەقالسااا  ئاااتىلىق ئااائىل ئۇنىڭاادىن

 ۋاجاىرا ڭنىكااھلىنىش ئىپتىادائىي تاوپ نىكاھلىنىشانى ۈپچىققاان  جا ېلىاپئائىلىدىن ك
ئىنىساى  ئىنىساى  ۆلساەقىلىش  ئاكىسى ئ نۇئانىسنى نوت ۆگەيئ ۆلسەبولغاچقا  ئاتىسى ئ

بىر نىم  ڭئىپتىدائىي توپ نىكاھلىنىشنى ۇئادىتىم ىشقىل ۇنئاكىسى نوت ۇنىنىنوت ۆلسەئ
 .ېسابلىنىدۇھ ۇقىقالد

 ۇنالرنىااااڭباشااااالپ ھ ەسااااىردىنئ-3 ۇرۇنقىباشااااقا  مىالدىاااادىن باااا بۇنىڭاااادىن
ئىچكاى  ەسىنىڭجامائ اشلىقۇرۇقدئ ۇرغانلىقتىن قىلد ەرەققىيت ۈچلىرىنىك ەپچىقىرىشئىشل

 ېلىاپ كىچىاك ئىگىلىكاى بارلىققاا ك ەرنىاڭئائىلىل ەككەبار ي ۋىسىچار ەنسىيقىسىمىدا ش
 ەمابەغەللىككەك -بااي. ۈزلەنگەنىلىنىشقا قاراپ ياۋاجرا ەيدىنپەيپ ەسىجامائ ۇرۇقداشلىقئ
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 كاىەمئىيەتتىج ەرنىاڭئائىلىل ەكاكەي ەگىشاىپ ئ ەسكىنلىشىشاكەك ەيدىنپەيپ ۆلۈنۈشنىڭب
 ۋەقالغاان ئانىساى  ۇمچاغادا تا ۇبا. ەتاكەنك ېشاىپرولىادىن ئ ۇرۇقنىڭئ ەيدىنپەيرولى پ

 ەتنىقالغاان ئااد پسااقلىنى ەدىمىادىنئىلگىرىكاى ق ېلىش قا ېلىاپئ ەئائىلىاد ەڭگىسىنىي
 ېلىشسااقالپ قا ۈچىنىكا ەماگەكئ ەرنىاڭئائىلىل ەكاكەي ەمەتتىكىچىقىش قىلىشتىن بىر ج

. ەنناامەن». ۆزگەرگەنئا ەنىاگەم ۇرۇشاتەكئاش ۈچىنىكا ىشەپچىقىرئىشال ڭياكى ئائىلىنىا
 ۇنالر  ھا(يىلاالر -5~  1 ەمىالدىاي) ەۋىادەد ڭادىپى ەنن»: ەد «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ

 ۇنالرنىاڭھ ەۋەتكەنادە ئ ەلچاىئ ۈچاۈنيىغىاش ئ ېلىقئوغاانالردىن سا بويىچە ەكونا قائىد
. ەنگەنناااتىرل ەپد« رغااانبا ەبىلاال ەگىشااىپئ ۇالرغااائ ۈچااۈنسااودا قىلىااش ئ ۇئاياااللىرىم

شااارائىتىدا  ەئااائىل ۈزۈمىاادىكىباشاالىقلىق ت ەئاااتىلىق ئااائىل ڭئاياللىرىنىاا ۇنھاا ۇنىڭاادىنب
 ڭباشاالىقىنى ەئااائىل ۇقۇقچىلىقىاادىكىئاتااا ھ ېكىنلاا ۇ بولسااىم ەزاسااىبىاار ئ ڭئائىلىنىاا

 ۆرۈۋالغىلىقاتنىشااىدىغانلىقىنى كاا ەمگەكاالەرگەباشااقا ئ ۋە ەپچىقىرىشئىشاال ېتەكلىشااىدەي
 ەتلەرئااد -ۆرپكوناا ئا ەھەتتىكاىباياان قىلىنغاان نىكااھ ج ۇقىرىاداي ۈملىادىنج. ۇبولىد

( ەۋجااۇتلىقىم ۇرۇقنىااڭئ ۋەتااوپ نىكاااھلىنىش )شااارائىتى  -ەرتتايىنىاادىغان تااارىخىي شاا
 ۋە ەئاائىل) شاارائىت  -ەرتشا ېڭاىي ۇ قالغان بولىسام ەۋرىنىڭت ۈنسېرىيوقالغان ياكى ك

سااقالپ  ەتنىئااد -ۆرپنىام ئا ۇبا ېلىاپ ئاورنىنى ئ ۇنىاڭئ( ېلىشاىبارلىققا ك ەمەتنىڭج
 ېلىشااىنىڭساااقلىنىپ ق ۇزاققىچەئاا ۈزۈمىنىااڭنىاام نىكاااھ ت ۇباا ۇنالرداھاا ەمد ۇباا. قالغااان

 .ەۋەبىدۇرس
ئىنىساى  ئىنىساى  ۇنىنىنوتا ۆلساەئانىساىنى  ئاكىساى ئ ۆگەيئوغلى ئا ۆلسەئ ئاتىسى

 ۈزۈمتا ۇنلاۇقنوت ۆپكا ەر بىار ئ ۇنالرداھا ەتىجىساىدەن ېلىشئاكىساى ئا ۇنىنىنوت ۆلسەئ
 ۋەئانىساى  ۆگەيئ ۇنالرنىڭبىز ھ ەردىنناتىرىل ېريالالردىكىيازما مات. ۇمالشقانئوم ېخىمۇت
 ەسلەن م. ېرەلەيمىزب ۆرسىتىپئائىت كونكىرىت مىسالالرنى ك اقىلىشىغ ۇننوت ەڭگىسىنىي

 ڭرىقااۇتەت ۇشااارقوغ( يىلااى -2 ەنشااىجي ېڭاادىنىڭچ)يىلااى  -31 ۇرۇنقىمىالدىاادىن باا
 ەڭرىقاۇتت ۇجۇرجاۇتقىلىپ  ف ۋارىسلىقئورنىغا  ەڭرىقۇتلۇقت ۇقاب ۋئوغلى داتا ۆلگەندە ئ
مىالدىاادىن  ەنەي. ئالغااان ۇنلۇققااانوت ۋجۇننىجااا ۋاڭئانىسااى  ۆگەيئاا ۋەئاتالغااان  ەپد
ئورنىغاا  ۆلگەنادە ئ ەڭرىقۇتت ۇيانجۇتئ( يىلى -2 ېدىج ۈەندىنىڭش)يىلى  -68 ۇرۇنقىب

ئالچى  ڭقىزىنى چو ەركەردىنىڭس ۈيۈكقوم ب ڭچىقىپ م ئو ەڭرىقۇتت چۇۇرۇچانئىنىسى ش
. ۇرۋەتكەنقالاد ەمەلادىنئالچىنى ئ ۈەنچۇئالچىسى ج ەڭرىقۇتنىڭئىلگىركى ت ەممائ. قىلغان

 ۆلسااەئاكىسااى ئ ۋېتىشااىتاشلى ەڭگىسااىنىقالغااان ي ۇمتاا ېلىااپئ ۇننوتاا ېڭىاادىني ۇنىااڭئ
دادىساى ساوم  ڭئالىنىا ۈەنچاۇج ۇبولغاچقا  ئنىالپ  ەتكەئىنىسى ئالىدىغان ئاد ۇنىنىنوت
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 [.16] ۇچرىغانئ ەپرىتىگەن ڭجورچىنى ۈيۈكقوم ب
بىار  ەنەقالماساتىن  ي ۇپقىلىش بىر نىم نىكاھ ئادىتىال بول ۇنئانىسىنى نوت ئۆگەي

. ېيىلىادۇد« قىلىش ۋارىسلىقنىكاھقا » ەتتەئاد ەدەئىلمىي ساھ ۇئ. ۈزۈمىدۇرنىم نىكاھ ت
قالماساااتىن  شاااىمالدىكى باشاااقا  ۇپبولااا ۇنالرداھااا ۈزۈمىقىلىاااش تااا ۋارىسااالىقنىكاھقااا 

 ەھەتاتىنج ەكىمشا ەقەتپ ۇپ بولغاان بولا مىللەتلەردىمۇ ۋىچىچار ۆچكەنك ۇرغۇنلىغانن
ھازىرقى  ەينىدە ك -ئالدى ەسىرنىڭئ -2 ۇرۇنقىمىالدىدىن ب: ەسلەنم. ۇئونشىمايد ەمس
 ەرياسىھازىرقى ئىلى د ېيىنىلىپ  كق ۋىچىلىقچار ەتراپىداكارىدورى ئ ېشىن ەنسۇدىكىگ
 ەلاگەنك ۆچاۈپك ۋادىساىغارياساى ەھازىرقى ئىلى د ېيىنقىلىپ  ك ۋىچىلىقچار ەتىراپىدائ
قىلىاش  ۋارىسالىقئونشامايدىغان نىكاھقاا  ۇنالرنىڭكىگەھ ەھەتتىنج ەكىمش ۇيسۇنالردا ئ
ى ئالىادىغان ئاكىسا ۇنىنىنوتا ۆلساەئىنىسى  ئىنىسى ئ ۇنىنىنوت ۆلسەئاكىسى ئ ۋە ۈزۈمىت

يااتلىق  ەگۈنبېگىك ۇيسۇنالنىڭئ ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن». ساقالنغان ەتئاد
. ۇيرىغاانقىلىشنى ب ۇننوت ۈننىشىج ەنجۇرغاس ەۋرىسىقالغاندا ن ېرىپق ۈنبەگك. قىلغان
. ياااتلىق قىلغااان ەنجرغاساا ەلىكىنااىم ېيااۈجي ۇاللىسااىس ەنن ېاايىنك ۆلگەناادىنئ ۈنشااىج

 ۇنغاۇمىئ.قىلغاان ۇننوتا ېياۈنىجي ۇنغاۇمىئاوغلى ئ ۇنىاڭتاغىساى دال ەندە ۆلگئ ەنجۇرس
 ېياۈنىجىي( ەناىجىي ۇنغۇمىنىڭئ)ئايالدىن بولغان ئوغلى نىمى  ھۇن ەنجۇرنىڭس ۆلگەندەئ
 ۋە ۈزۈمىقىلىااش تاا ۋارىساالىقنىكاھقااا  ۇيسااۇنالردىكىئ ۇنىڭاادىنب. قىلغااان ۇننوتاا ەنەي

 ەتئاكىسااى ئالىاادىغان ئاااد ۇنىنىنوتاا ۆلسااەئىنىسااى  ئىنىسااى ئ ۇنىنىنوتاا ۆلسااەئاكىسااى ئ
( 1: )ۇبولىااد ۆرۈۋالغىلىكاا ەنلىكىنااىئىك ۇرەككەپماا ەدەرقارىغاناادا بىاار ق ۇنالرنىڭكىگەھاا

 ۇنئانىساىنى نوتا ۆگەيئا ەۋرىساىمۇقىلىاپال قالماساتىن  ن ۇنئانىسىنى نوت ۆگەيئوغلى ئ
( 3)اللىغاان  قى ۇننوتا ەنىاالچاون ئانىساىنى ي ۆگەيئا ۆلمىساىمۇئ ۋىساىبو( 2)قىلغان  
 ئۆلسااەئاكىسااى ( 4)قىاللىغااان   ۇنئايااالىنى نوتاا ڭتاغىسااىنى ەنااىجىي ۆلگەناادەتاغىسااى ئ

 -ئاكاا ەۋرەقىلىاپال قالمااي  ن ۇنئاكىسى نوت ۇنىنىنوت ۆلسەئىنىسى  ئىنىسى ئ ۇنىنىنوت
ئىپتىاادائىي  ەكب ېخىمااۇت ەتئاااد ۋە ۈزۈمىنىاام نىكاااھ تاا ۇباا. قىلغااان ۇشااۇنداقم ەرئىاانىل
 ۇرۇقداشالىقئىپتىادائىي ئ ۋاقىتتىكاى ۇش ۇيسۇنالرنىڭئ ۇپ ساقالپ قالغان بول ېرنىناراكت
ئااارا  -ۆزئاا ەنبىاال ۇچىئىپتىاادائىي تااارىخىي باسااق ەزگىلىاادىكىم انىرقىئاا ەسااىنىڭجامائ

 .ماسالشقان
 ۆتاۈرگەنشىمالىدا بااش ك -ەنۇپج ۆللۈكنىڭچ ڭئانىرىدا چو ەسىرنىڭئ-4 مىالدىيە

ئىنىسااى  ئىنسااى  ۇنىنىنوتاا ۆلسااەئاكىسااى ئ ۋەقىلىااش  ىقۋارىساالنىكاھقااا  ۇرجاانالردىمۇج
« تاارىخى ۇاللىلەرشىمالىي سا». قىلىش ئادىتى ساقالنغان ۇنئاكىسى نوت ۇنىنىنوت ۆلسەئ
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( ۋنۇەننااانى گااا ۋېااي ەرىقىيشاا) ېنۋۇشاا»: دا« الىەرجىمھاات ڭنانىشااالرنى»جىلااد  -13
 ۋېنارۇڭ ېايىنك ۆلگەنادىنئ ېنۋۇشا. ئالغان ەمىرىگەئ ەلىكىسىنىم ڭقاغان ئاناغانى ۇرقانج
 ەمىاارىگەئ ەلىكىنااىم ەقائىدىسااى بااويىچ ۇرجانالرنىااڭج( ېااڭئااوغلى گاچ ۇەننىااڭن ۋگااا)
 ۇرجانالرنىاڭىنى جەلكىسام ۇرجانج ۋېنراڭ. ەنگەنناتىرل ەپد «ۆرگەنبىر قىز ك ېلىپ ئ

. ەنئالغاانىك ەمىارىگەئ ەنئاساس( ەتكەئاد ڭقىلىشنى ۇنئانىسىنى نوت ۆگەيئ) ەقائىدىسىگ
 ەنەي. تارقالغاان ەڭناھاايتى ك ۇرجانالرداقىلىش ئادىتى ج ۇنئانىسىنى نوت ۆگەيئ ەكدىم
ناغاااي  ۆلگەناادەئ ۇنتولاا»: ەد «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇرجااانالرج»جىلااك  -103 «ۋېينااامە»
 ڭشاىنىلى ۇلا ۇنىنوتا ۇننىاڭتول( ئىنىساى ەۋرەن ۇننىاڭتول) ۇتاۇف. چىققان ورنىغائ ۇنىڭئ
. ەنگەننااتىرل ەپد «ۆرگەنكا ەرزەناتپ ەقاتاارلىق ئاالتئاناغااي  ۇناۇ چ ېلىاپ ئ ەمرىگەئ
قىلىاادىغان  ۇننوتاا ەڭگىسااىنىي ەرئىاانىل -ئاكااا ەۋرەن ەتتااائىنااى  ھ -ئاكااا ۇنىڭاادىنب

 .ۇبولىد ۆرۈۋالغىلىك ىنىساقالنغانلىق ۇرجانالردىمۇج ەتنىڭئاد
شاىمالىدا بااش  ۋە ەناۇبىج ۈكنىاڭچولل ڭچاو ۇرىلىرىادائوتت ەساىرنىڭئ-6 مىالدىايە

 ۇالساىلەرشاىمالىي س». بولغاان ۈزۈمىقىلىاش تا ۋارىسالىقنىكاھقا  ۈركلەردىمۇت گەنۆتۈرك
جىلااد -197 «ۇ قااام ۇمىيئوماا» ۋە «ەقىسىساا ەققىاادەھ ۈركلەرتاا»جىلااد -99« تااارىخىي

 ېايىنك-ئىلگىارى ەلىكىساىم ڭيىچىا ڭلىساىنىۇالس ۈيسا ە ناتىرىلىنىشىچ ەد «ۈركلەرت»
ئىنىساى  ڭشاىبى قاغاان  شاىبى قاغاننىا ئاوغلى ڭقاغاننىا ەنقاغاان  چىام ەنچىم ۇپبول
نىكااھ  ۈركلەرنىڭت ۇب. ئىنىسى ئىم قاغانغا ياتلىق بولغان ڭقاغاننى ۇلۇققاغان  چ ۇلۇقچ

سااقالنغانلىقىنى  ەڭت ڭقىلىشاىنى ۋارىسالىقنىكاھقاا  ڭئىنىنىا–ئاكاا  ۋەباال -ئاتا ەئادىتىد
 .ۇئىسپاتااليد

 ەھۋامبىر نىم ئ ەنەي ەرزىيدىغانقا ئقىلىش ەتدىقق ۇناسىۋىتىدىكىنىكاھ م ھۇنالرنىڭ
باشااقىالرغا  ەرزەنتلىرىنااىپ ۆزئاا ۆپىنچەكاا ەڭرىقااۇتبولغااان ت ۆكااۈمرانئااالىي ھ ەڭئ ۇكى شاا

 ۋاستىساى ڭتارتىشنى ۆزىگەئ ەھەتتىنسىياسىي ج ۇالرنىئ ۇنىئارقىلىق  ب ېرىشنىكاھالپ ب
 ەلىاكەم چاۈنۈئ« تاشالش ېسىپقولىنى ك ڭئو ۇنالرنىڭھ» ۋۇدى ەنن ەسلەن م. قىلغان

 ۇنھا.ناانىش قىلغاان ڭئاو ۇنىئا ۈنبەگياتلىق قىلغانادا  كا ۈنبېگىگەك ۇيسۇنئ ېيۈنىجي
 ۆزىنىااڭئ ۈچااۈنئ ۇزۇشئىتتىپاااقىنى باا ۇاللىسااىنىڭس ەنن ەنبىاال ۇيسااۇنالرئ ەڭرىقۇتىمااۇت

 ۈەنادىي ەنەي[. 17]قىلغان  نىشسوم نا ۇنىئ ۈنبەگياتلىق قىلغاندا  ك ۈنبەگكەقىزىنى ك
 ېلىاپئامالساىز ق ۇرۇشاقات ەپتىار ۇتشاىمالىدا پا ۆللۈكنىاڭچ ەڭرىقۇتت شۇتىئۇق ەۋرىدەد
 ەربىايئابرويىدىن پايادىلىنىپ غ ۇنىڭنانى ئ ەبارغاندا  كانگىي ەكانگىيىگ ۆچۈپك ەربكەغ
. قىلغاانيااتلىق  ۇنىڭغااقىزىناى ئ ۈچاۈنئ ېلىشس ەھدىتت ەللەرگەقايسى ئ ەرھ ۇرتتىكىي
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قىلىااپ  ۇنداقشاا[. 18]نانىغااا ياااتلىق قىلغااان  ەقىزىنااى كااانگىيىگ ەڭرىقۇتمااۇت ۇتىئااۇشق
 ۆڭكاۈئ ۇاللىسىنىڭس ەنن ەۋرىدە د ۋۇدى ەنن ەنەي. ەشكەنئارا بىرل -ۆزئ ەرەپئىككى ت

 ۇنالرغاااھ( بولغااان كىچىااك نااانى ەمئ ۇاللىسااىگەس ەنن ۇنالرنىااڭھ)شااىن  ۋجااا ۆرىسااىت
 ەنن .ۇرغاااانت ۇددەتمااا ۇزاقئااا ۇاللىساااىدەس ەنن ۇئااا ۇتىقاااەڭربولغانااادا  ت ەسااالىمت
نائىا  ناان  ۇنىقاراپ  ئ ەپد ۇپىششىق بىلىد ەھۋالىنىسىياسىي ئ ەربىي ھ ۇاللىسىنىڭس

 ېايىنك[.19]پايادىالنماقچى بولغاان  ۇنىڭادىنيااتلىق قىلىاپ  ئ ۇنىڭاقىلىپ  ئاچىسىنى ئ
 ۇترىشااىناس ەڭرىقااۇتت ۇ بولغاناادىم ەساالىمت ۇنالرغاااھ ۇاڭلىلااى گاا ۇنسااانغ ۇترىشااىناس

 ەنلىكىنااىئىك ۋەزىاارى ۇھىمماا ۋە ەركەردىسااىس ڭلىااقدا ىنىڭۇاللىسااس ەنن ۇننىڭسااانغ
[. 20] ەتىۋارلىغاانئ ەكب ۋېيلۇدىنماۇ ۇنىياتلىق قىلىپ  ئا ۇنىڭغاقىزىنى ئ ەنلىكتىن بىلگ

 ۇدىلىشااىشق ۆكۈمرانلىرىنىاڭھ ېئوئاودامف ۇاللىسااىس ەنن ېھتىماامئ ەھاۋالالرئ ۇقىردىكىيا
بولسااا  ەتىجىسااىن چرىغانلىقىنىااڭۇئ ەسااىرىگەت ڭسىياسااىتىنى ېاازگىنلەشت ۋە ياسااىتىسى
 .ېرەكك

 ە ئىچىاد ەتلىرىئااد -ۆرپقالغاان ئا ېلىاپق ەمئىيىتىادىنج ۇرۇقداشالىقئ ھۇنالرنىڭ
. ەرتاارىخىي نااتىرىل». بولغاان ەتبىار نىام ئااد ۇكاپاتالشمۇم ۆلتۈرگەنلەرنىئ ۈشمەننىد
بىار  ۈرساەۆلتبىرناى ئ ۈشامەندىنقىلغانادا د ۇرۇشئ ۇنالرھ»: ەد «ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ

 ۆلتاۈرگەنلەرنىئ ۈشامەننىد ەمد ۇب. ەنگەنناتىرل ەپد« تتىېرىلەب ۇكاپاتشاراپ م ۇرئاپق
قىرىشاتا  ۈشامەننىد ەنىاڭجامائ ۇرۇنب ەتنىم ئاد ۇب. ئىپادىسى بولغان ۇكاپاتلىشىدىكىم

 ېيىنماۇك. بولغاان ۇساۇمبىر نىم ئ ۇكاپاتالشتىكىم ەزالىرىنىئ ۇرۇقئ ۆرسەتكەنك ەتنىزم
 ۇرۇقئااا ۋە ۇشاااىبول ەياااداپ ىڭساااىنىپن ېلىشاااى بارلىققاااا ك ۈلۈكچىلىكنىاااڭم ۇسۇساااىين

قىلىااش  ڭتاااال -ۇالڭباا ەلقلىرىنااىن ەتباشااقا مىلاال ەزالىرىنااىئ ۇرۇقئاا ۆڭەكلىرىنىڭئاقساا
 ۇربىاار ئاااپق ەساالىدىكىئ ەگىشااىپ ئ ەجبۇرلىشااىغام ۋە ۇرىشااىقاتنىشىشااقا قىزىقت ۇرۇشااىغائ

ئىنئاام قىلىاپ  ۈلاۈكلەرنىم -ماام ۋە لەرەساىرئ ۈشاۈرگەنقولغاا چ ېرىش ب ۇكاپاتشارات م
 ۋەقىلىشاى  ەرەققىايت ەنىماۇي ۈچلىرىنىاڭك ەپچىقىرىشئىشال ېايىنك. ۆزگەرگەنئ بېرىشكە

. ۆزگەرگەنقىلىشاقا ئا ەكدىاد -ۇمق ەسىرلەرنىئ ۇئ ەنبىل ەكىللىنىشىش ۈزۈمنىڭت ۇللۇقق
 ىرىنىۈچلكاا ەمااگەكقىلىااپ ئ ۇمقاا ەسااىرلەرنىئ ۋە ۇرىشااىقىزىقت ەنپەئەتنىااڭنىاام م ۇباا

 ەڭچاااىبىااار ج ەرقىلغانااادا  ھ ەڭج ۇنالرھااا ە دۈرتكىساااىت ېھتىياجىنىاااڭئ ۇقالشتولااا
نىام  ۇبا. ۋالغاانقىلى ۇلىقا ۆزىنىاڭئ ۇالرنىئ ېلىپئ ەسىرئ ۆپرەكك ېرىچەب ەتنىڭئىمكانىي

 ۆتۈشتىكىئ ەمئىيەتكەسىنىپى ج ەسىدىنجامائ ۇرۇقداشلىقئ ەمئىيىتىنىڭج ۇنھ ەمد ەتئاد
 .ۇربىر نىم ئىنكاسىد ەريانىنىڭج ەرەققىياتت
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بىار  ەنەي ەمئىيىتىدىكىج ۇنالرھ ېرىشب ەمئارا يارد -ۆزئارىسىدىكى ئ ەزالىرىئ ئۇرۇق
 ۆرۈرز ېخىمۇت ەمئارا يارد -ۆزنىم ئ ۇب ۋاقتىدا ۇرۇشئ ۇپمۇبول. بولغان ەتئاد ېسىمنىم ئ
 باانۇرق ەڭادەج ەنگەننااتىرل ەد «ەقىسسا ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل». بولغان

 ەمنىااڭئااارا يارد -ۆزنىاام ئاا ۇشااۇم ەمد ېلىشكاا ۇرۇپىتىنى قااايتەسااج ڭبولغانالرنىاا
 ەرەققىاايت ۈلۈكچىلىكنىااڭم ۇمىيئوماا ەمئىيىتىاادەج ۇنھاا ېاايىن ك. ۇربىرىااد ڭئىپادىلىرىنىاا

 ەئەللۇقاتىغات ۇنىڭئ ېلىپ ك ۇرۇپقايت ەسىىتىنىج ۇچىنىڭبولغ ۇربانق ەدىرجىقىلىشىغا ت
 .قالغان ۇپبول ۋاستىسى ېرىشىشنىڭئ

 ەسااكەرئاااتلىق ئ ەممىسااىبولغاناادىال ھ ۇدەكئوقيااا تااارتق ېتىااپي ۇرامىغاااق» ھااۇنالر
. ەشااتۈرۈلگەنبىرل ەشااكىلىيت ەپچىقىرىشئىشاال ەنبىاال ەشااكىمت ەربىااي  ھ«بولىاادىغان

 ەشاكىمت ەزماۇنىنىباارلىق م ۇرمۇشاىنىڭت ۈرۈشي ەربىيھ ەنبىل ەمگىكىئ ەپچىقىرىشئىشل
 ۇرۇشاتائ ۋە ەماگەكئ ۇنىڭئ ېرىشىمۇ باھا ب ئادەمگەبىر  تىدەەمئىيىج ۇنالرقىلغانلىقتىن  ھ

 ەماگەكئ ۇپماۇياشاالر  بول ەربەردە ز. قىلغان ۆلچەمئوينىغان رولىنى ئ( ۇرۇشتائ ۇپمۇبول)
ئااجىزالر  -ېرىق. ېرىشكەنئ ەدىرلىشىگەق ەمئىيەتنىڭج ۆرسەتكەنلەرك ەتنىزم ۇرۇشتائ ۋە
 ەسااپك ۇرۇشاانىئ ۇنالرھاا»: ڭيۆنااا ۇڭجاا .ۇچرىغااانئ ۇئااامىلىگەم ەكسااىچەئ ۇنىااڭئ ەمد

 ۈچاۈنقوغاداش ئ ۆزلىرىنىبارمىغاانلىقتىن  ئا ۇرۇشقائاجىزلىرى ئ -ېرىق ۇالرنىڭئ. قىلغان
 ۋمىنىقاااو ۆزئااا ەمەلىيەتاااتەئ ۇبااا. ېرىااادۇب ەۋقىرانلىغاااايانشااالىرىنى ن ېمەكىلىكلەرنىاااڭي

تاارىخىي ». ېاگەند« بالىنى ئاسرىغىنىغا ئونشاش ئىش ڭئاتىنى ۇددىن ۇب. قوغدىغانلىق
 -ۋۇمقااا ېمىزىنىساا ڭمالنىاا ۇنالرداھاا ېاايىلگەند «ەقىسساا ەققىاادەھ ۇنالرھاا. ناااتىرلەر

 ەتىۋارلىنىاپ ئ ڭسااغالم ياشاالرنى ېيىشاى ئااجىزلىرى ي -ېارىقىرانلىرى  ئاشاقانلىرىنى ق
 ۇرلۇقنىبااات ۇنالرھاا. ۇشااۇنىڭدىدۇرم ەمد ەۋبىساا ەمسىتىلىشااىنىڭك ڭئاجىزالرنىاا -ېاارىق
 ەكب ەئاانچ ەنقاناداقلىقى بىال ۈنۈمىنىاڭئ ۋە ۇددىئاساىم ۇرالرنىڭتبا ېكىنل. ەدىرلىگەنق
 ەد «ەقىسساااا ەققىاااادەھ ۇنالرھاااا. ەرتااااارىخىي ناااااتىرىل». ەتمىااااگەنك ېسابلىشااااىپھ

ئاامراق  ەنتناىت ۇقۇتاۇپ ي ۆزدىنك ۇرنىئوغلى بات ڭچو ەڭرىقۇتت ۈمەنت ە ناتىرلىنىشىچ
ئارقىدىنال  ەمھ ئەۋەتكەنغاقلىققا تور ۋچىالرغايا ۇرنىبات ۇپ بول ەرمەكچىكىچىك ئوغلىغا ب

 ۇرنىباااات ەنقاااولى بىااال ۋچىالرنىاااڭقىلىاااپ  يا ۇجاااۇمھ ۋچىالرغااااچىقىرىاااپ يا ۇنقوشااا
 ېچىااپئااوغرالپ ق ۇلپااارنىت ڭنانىنىاا ۋچىالريااا ۇربااات ۇكى ھااالب. بولغااان ۆلتااۈرمەكچىئ
بااش  ەۋانادازغاچ ڭئاون مىا ۇنىمانتااپ  ئا ەپد ۇرباات ۇنىئا ەڭرىقۇتت ۈمەنت. ەتكەنك

 ڭنىاااڭلاااى لى»جىلاااد  -54 «ەنناااامەن ېيىنكاااىك» ەنەي. ىرلەنگەننلىقى نااااتقىلغاااا
 ەنن ېاايىن بولغاناادىن ك ەساالىمت ۇنالرغاااھ ڭلااى لىاا ە دا ناتىرلىنىشااىچ «ەرجىمھااالىت
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 ەسالىمت ۇنالرغااھ ېگىمۇبىار كااھب ەنەئااتلىق ي ۇلاى شا ۇرۇشالۇقت ېگرىاداچ ۇاللىسىنىڭس
 ۇنلىرىدىنقوشااا ەنئىشااالىتىپ ن ەساااكەرلەرنىئااااتلىق ئ ەڭرىقۇتقاااات ۇلاااى شااا. بولغاااان

 ەپد ۆگەتتىئا ڭلى لى ۇنىناتالىشىپ ب ۇاللىسىس ەنن ۆگەتكەنلىكتىن ئ ۇداپىئەلىنىشنىم
 ەمەتىناىج ۇنىاڭئ ۆلتاۈرۈپ باالىلىرىنى ئ -ۇننوتا ۋە ۇكىسىئانىسى  ئ ڭنىقاراپ  لى لى

 گەۆلگەنلىكىئا ەۋەبىدىنسا ۇنىڭلاى شا ەرنىڭئائىلىساىدىكىل ۆزئا ڭلى لىا. ۇرۇتىۋەتكەنق
 ۇنىئا ەڭرىقاۇتت ۆلتۈرۋەتكەندە ئ ۇنىباشقىالردىن پايدىلىنىپ لى ش ەزەپلىنىپ غ ىناھايت

 ۋە ەيىانلىگەنت ەگلىكاكەب ېرىكچىقوم چ ڭئو ۇنىياتلىق قىلىپ ئ ۇنىڭامانتاپ  قىزىنى ئ
 .ۇرغانئىشلىتىپ  سىياسىي ئىشالرغا قاتناشت ەتىۋارالپناھايتى ئ ۇنىئ

. بولغاان ەتبىار نىام ئااد ۇزدىغاانقان ئاقق ۈزگەندەت ەيمانپ-ەھدىئ ەنەي ھۇنالردا
: ېرىااپئىاازاھ ب ەگ «ەددىاايەر ۇنالرغايوساا -ەقائىااد»جىلااد  -11 «ۇەينەنزىناا» ۋشاايۇگا
 «ېرەتتااىب ەسااەمئىچىااپ ق ۇپكاللىسااىغا قوياا ەمھاااراقى ئاااد ۈزگەناادە ت ەھاادىئ ۇنالرھاا»
 ۇشاارقوغ: ەد «ەىسساق ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن». بولغان ۇنداقش ەمەلىيەتتىمۇئ. ېگەند
 ۈزگەنادە ت ەھادىئىتتىپاالىق ئ ەنبىال ېىاڭم ڭجاا ۋە ۋچا ەنن ەلچىسىئ ەنن ەڭرىقۇتت

 ەنبىال ەمشاىرىئانادىن ش ۇپ تاغقا چىقىپ ئاق ئات سوي ەرقىدىكىش ەرياسىنىڭد ۈينوش
 ۆلتااۈرگەنئ ۇتقااەڭرىكىئااوك ت ۇنىئاا ېاايىن ك ۇرغاندىنقىرىااپ شاااراپقا ئارىالشاات ۇنئااالت
بىلىكىاادىن قااان چىقىرىااپ شاااراپقا  ۇيااۇپق ۆڭىكىباااش ساا ۆلتااۈرۈپئ ڭىاانانىن ۋچىالريااا
 .قىلىشقان ەسەمق ەبىرلىكت ېمىتىپت

. ەنگەنناااتىرل ېنىاقئ ېرىياالالرداتاارىخىي مات ۇشااىچااچ قوي ۋەكيىنىشاى  ھۇنالرنىاڭ
 ۇپچاچ قوي ۇزۇنئ ۇنالرھ»: ەد «ەددىيەر ۇنالرغايوس -ەقائىد»جىلد -11 «ۇەينەنزىن»

 ۈگىۋالمىغاااانلىنى ت ېچىناااىچ« چااااچ ۇزۇنئااا»ئاتاااالمىش . ېااايىلگەند «تتىۋاالپانپاااايتى
 «ەقىسس ەققىدەھ ۈركلەت. ەننامەن». ۆرسىتىدۇشنى كۇيۇۋېتىق ېچىنىچ «ۋېلىشپانپايتى»
 ەدىمقاىق ۇبا. ۋاالتتىتاشالى ېنىغاابوغمااي ساوم ي ېچىناىچ ەئادىتى باويىچ ۈركلەرت» : ەد
دا   «ەرجىمھاالىت ڭنىاڭلاى لى. ەنناامەن». ەنگەنناتىرل ەپد« ئونشايتتى ەنبىل ۇنالرھ

كىيىناپ  ېيىمك ۇنچەھ لىسىنىڭئىككى ۈتىۋالغاندا ك ەلچىلىرىنىئ ەنن ۋېيلۇ ەنبىل ڭلى لى
ئاساسااااالنغاندا  شااااىمالدىكى  ەتقىالتالرغااااات. ەنگەنناااااتىرل ۆرۈۋالغااااانلىقىئ ېچىنااااىچ

بولساا  ەتالەرمىلل ەناۇبتىكىج. ۋالغاانپانپايتى ۇپقويا ۇزۇنئا ېچىنىبولسا چ ەتلەرنىڭمىلل
جياا  ۇدا  لا «ەرجىمھاالىت ڭنىاڭجيا ۇلا»جىلاد  -43 «ەنناامەن». ۈگىاۋاالتتىت ېچىنىچ
 ۈگىۋالغاانت ېچىناىچ ۈتونىاڭنانى ي ۆي ەنۇبىيبارغاندا  ج ۇپبول ەلچىئ ۆلەرگەي ەنۇبىج

بىار  ېچىناىچ ۈگۈۋالغاۇچىالرت ېچىناىچ»: ېرىاپئىازاھ ب ۇنىڭغاب ۇشىگ ەني. ەنگەنناتىرل
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 ڭلى لىا. ېگەند« ئونشايتتى ۇرتقىغائوم ۇددىن ەكلىش ۇنىڭئ. ۆرۈۋاالتتىىپ ئقىل ۇتامت
 ېكىنلا ۇ بىلگىلى بولمىساىم ەنلىكىنىئىك ەكىلدەقانداق ش ىمنىڭكىي ەنكىيگ ۋېيلۇ ەنبىل

 ۈنكىچا. ېارەكبولمىساا ك ەكىلىشا ۇشچااچ قويا ۇنالرنڭھ ۆرۈۋېلىشىئ ېچىنىچ ۇالرنىڭئ
 ەسالەن م) ۆججەتلەريازماان ھا ۇبا. ۇۋېتەتتىقويا ېچىناىچ ېگۈدەكد ەممىسىھ ۇنالرنىڭھ
 ېمىيىساىئاكاد ەنالەرپ ۇڭگاوقالماساتىن  ج ۆرۈلاۈپدىاال ك( «ۇننامەج» ۋە «ۇەينەنزىن»

يىللىاارى  -1957~  1955 ەترىتااىئ ېاازىشق ېڭشااىف ڭئورنىنىاا ەتقىقاااتت ېئولوگىيەئااارن
ىدىن باغچىساا ڭلىنبولغااان شااا ەنسااۇپم ەۋرىااگەد ەنن ڭئەناادىكىچا ۆلكىسااىئ ەنشااىش
 ۇرلاۇقنوم -140) ەبارەبىار ق ەئاالھىاد( ەنتىك ېشېڭجۇاڭك ڭناھىيىسىنى ېڭشىھازىرقى ف)
ئىككى مىا تانتاا  ەكىلدىكىش ۇزۇنچاقئىچىدىن ئ ۇيۇمالرب ەمدەنپەنى قازغاندا  ھ( ەبرەق

 ۇپ بولا ېكىلگەنچا ۈرىتىس ەمنىڭئىككى ئاد ۋەمىا تانتىالرغا ئىككى ئات  ۇب. بايقىغان
. ۇرغانت ەتتەقىياپ ېلىشىۋاتقانچ ۇتۇپت ۇتىنىپ ۋە ېلىنىب ڭبىرسىنى -بىر مەئىككى ئاد ۇب

[. 21] ۋالغاااانبوغمااااق ئىشاااتان كىيى ۇشاااقىقىپ ۇپ بولااا اچچااا ڭشاااارلىق ئىككىلىساااى قا
 ۆلگاۈچىئ ۇپ بولا ەبرىساىق ۇنبىار ھا ۇئاساساالنغاندا  با ېكىتىشاىگەب ېئولوگالرنىڭئارن

بولساا  ەمراھاىھ ەلچىنىاڭياكى ئ ەلچىئ تىلگەنەۋەئ ۇاللىسىگەس ەنن ۇنالرنىڭھ ېھتىمامئ
 ەتزىناان ېچىكااى ك -ېاايىمك ۇشااى چاااچ قوي ۇنالرنىااڭھ ېزىلىشااىق ەبرىنىااڭق ۇباا. ېاارەكك

 ەميااارد ۈشىنىۋېلىشااىمىزغائااادىتىنى چ ېلىشااىشچ ۋە[ 22]قىياااپىتى  -چىااراي ۇملىرى بوياا
 ۇراقالشاقانئولت ۇنالرشىمالىدىكى ھ ۋە ەنۇبىيج ۆللۈكنىڭچ ڭچو ەبرەق ۇب ەرچەگ. ېرىدۇب

 .ەمىنلەيدۇت ەنبىزنى ماددىي ئىسپاتالر بىل ۇب ېكىنل ۇ رايونالردا بولمىسىم
 

 :ئىزاھالر

 
باااپ  -5 «ۇنالرشااىمالىي ھاا» ۇڭنىڭدورجااى سااور.   ەلگىلىرىنااىب ېزىااقي ۇباا[ 1]

 .ۆرۈڭدىن ك «ەدەنيىتىم ۇنالرنىڭھ»
 ېزىقاىي ۇنالرنىاڭھ ەگەرئ. بولغاان ېزىقاىي ۆزئا ۈبھىساىزش ۇنالرنىاڭھ ېنىڭچە م[ 2]

 ەنازۇچەن ەنازۇالرن ەتلىرىناىپادىشااھلىرىغا يازغاان ن ەنن ەڭرىقۇتلىرىنىاڭت ۇنيوق  ھ
يازغااان  ەلاالەرگەباشااقا ئ ۇنالرنىااڭھالاادا ھ ۇبولسااا  ئاا ېاايىلگەند ەرگەنب ېزىااپي ېزىقتاااي
 ېاانڭچە م. ۇبولىااد ەرگەنب ېزىااپي ېزىقىااداي ۆزلىرىنىااڭر ئەللەردىكىاالەئ ۇشاا ەتلىرىاادىمۇن
 ېلىااپك ەنەي. ەمە ئ ۇمكىنماا ۋېلىشااىيىغى ۈتااۈكچىپ ەللەردىاانئ ەممىسااىالھ نىااڭۇنالرھ
 ېزىقىي ۇنالرنىڭھ ۇڭا ش. ەمە ئ ۇمكىنم ۇئىشلىتىشم ېزىقنىيات ي ەئىچىد ۆزئ ۇنالرنىڭھ
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 (.ەرجىماندىنت) ۇبولمايد ۇلغىلىقاراشقا قوش ېگەنيوق  د
 ۇزىكااام» ىڭنىااڭۋچگااو ما ۋە« بايااانى ېيىكااىك ەزمىلىرىنىااڭن ۇچاا» ۇشااىنىڭج[ 3]

 ۋېنجىنىاڭ ەينى س «ۇدارىئ ەككىزئون س ۆرىنىڭچ». ڭقارا ەگ «ېئىرلىرىش ەھكىمىسىم
 ۇئا. ەۋجاۇتم ۇناازىرەم ەدىساەئىلىام ساھ ەيازمىغانلىقى توغرىسىدا ھازىرغىچ -يازغان ۆزىئ
 ەنلىكىماۇئىك ەيەردەق ڭئوردىساىنى ڭسوم قوم بىلىك نانىنى ۇنالرنىڭھ ەنۇبىيج ۇرغانت
 ۋقۇنى شااوخ شااا ڭشااۈينىڭلو ڭلىنااارئا ېچىلىاارىك» ېكىن لاا. ىمالشااتۇرۇلمىدىۇقم ېخااىت
 ەددالىاادا ق ۋانبايااا ەڭك»  (ۇدارئاا -6)« يااوللىرى ەددىچىنىڭساا ۆرنەركاا ۈناادۈزلىرىك
ھاازىرقى  ېھتىماامئ ۇمىساراالردىن قارىغانادا  ئا ېاگەند( ۇدارئا -7) «ۇرالرك ت ۆتۈرگەنك

 ۇبا. ۇمكىنم ۇشىبول ەنۇبىداج ېپىلىنىڭس ىنەددىچكونا س ەرىبىدىكىغ ڭغۇلنىڭئىچكى مو
 ۇلادىنقور ەزگىلىادەم ەسلەپكىد ۇاللىسىنىڭس ەنن ەرقىيش ۇنالرھ ەنۇبىيج ەمد ەتىراپئ

 .ماكانالشقان رايون ئىدى ەندەكىرگ
 .«ەرجىمھالىت ڭئايالالرنى ەتلىكئىپپ»جىلد  -84 «ەننامەن ېيىنكىك»[ 4]
 -62 ۋە ۇمچىسااىقوش ڭنىاا «ىمھااالىەرجت ۇينىااڭن ۇلياا»جىلااد  -69 «ەجىننااام[ 5]
 .«ەرجىمھالىت ۈننىڭك ۇلي»جىلد 
 ۋنىاڭكوزلو. ك. ئاايرىم ھالادا پ -يادىكاارلىقلىرىنى ئاايرىم ەدەنىايەتم ۇنھ ۇب[ 6]

شااىمالىي » ۇڭنىڭدورجااى سااور.   ۋە« دوكالتااى ەكشااۈرۈشت ڭغااۇلىيەنىتاشااقى مو»
 .ۈڭۆرك ەپدىن د «ەبرىلىرىق ۇنالرنىڭبات شىمالىي ھ -1 «ۇنالرھ

سااانىدىكى لااى  -6يىللىااق  -1959 ڭژورنىلىنىاا« يادىكااارلىقلىرى ەدەنىاايەتم»[ 7]
 ېاگەند« مىاا قاورالالر ېپىلغاانناھىيىسىدىن ت ېلىنگىرن ڭغۇلنىڭئىچكى مو» ەنيۈنىڭمي

ئىچكاى »قىلغاان  ەشاريىلاى ن -1964 ەشارياتىيادىكارلىقلىرى ن ەدەنىيەتم ۋە ەماقالىسىگ
 -5« بايااان ۇمىيئوماا»  «تالالنمااا دىكارلىقلىرىاادىنيا تەدەنىاايەم ېپىلغااانت ڭغۇلاادىنمو
 .ڭقارا ەسىمگەر -48   -47 ەت ب

 ەيسااانىدىكى گ -2يىللىااق  -1965 ڭژورنىلىنىاا« يادىكااارلىقلىرى ەدەنىاايەتم»[ 8]
جىلغىسااىدىن  ۇجىساا ۇنىنوشاا ۇڭغااارج ۇنىئاااپتونوم راياا ڭغااۇمئىچااى مو» ەنلىننىڭشاا
 .ڭقارا ەماقالىگ ېگەند« مىا قورالالر ۈركۈمبىر ت ېزىۋېلىنغانق

 -4يىللىق  -1957 ڭنى «ېرىياللىرىيادىكارلىقلىرى پايدىلىنىش مات ەدەنىيەتم»[ 9]
 ەۋرىد ەنن ۋە ۇنقىساىمىدىكى ھا ەربىايغ ڭغۇلنىاڭئىچكى مو» ەنيۈنىڭسانىدىكى لى مي

 .ڭقارا ەماقالىسىگ ېگەند« يادىكارلىقلىرى ەدەنىيەتم
 .«ەسسقى ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 10]
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بايانىغاا  ۇنىڭدىكاى جىان شا «ەقىسسا ەققىادەھ ۇنالرھا. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 11]
 ەناالەرپ ۇالنباااتۇر  ئ«نارابىسااى ەھىرىنىڭشاا ۈچئاا ۇنالرنىااڭھ»: ەرلەپ. خ[ 12. ]ڭقااارا
 .قىلغان ەشىريىلى ن -1957 ېتىكومىت
 .«ەزكىرىسىت ۇغراپىيەج»جىلد  -28 «ەننامەن»[ 13]
. ۇقتۇرۇشاىدۇرقايم ەرنىئاارقىلىق كىشال ۇشئوقا ەپساۇنئ ڭنىدانانلىق قامانالر[ 14]

 ۆپلىگەنكا ۇپ پالغاا ئىشاىنىدىغان بولا ۋۇدى ەنن ە ناتىرلىنىشاىچ ەساەرلەردەتارىخىي ئ
 -باااال ەرگەئايااام قامااانالر ئوردىغااا كىرىااپ ئوردىاادىكىل. ەكەلااگەنئ ەنتكەقاماانالرنى پااايت

چىراغ  -ەزىرن ۆمۈپك ەيكەللەرنىغاچ ھيا ۇجرىغابىر ھ ەرىپ  ھۆگىتقازادىن ساقلىنىشنى ئ
ئايلىنىاپ  ۋاستىساىگە ڭقىلىشانى ۇيقەساتس ەپبارا ياماانلىق تىال -بارا ۇئ ېيىنك. قىلغان
 ەچاكە دانانلىقتاا دىگ ەنبساىم ېساەلنىڭك ۇڭچا ڭئاغىرىپ قالغاندا  جيىا ۋۇدى. قالغان
 ۋە تىشاكەېلىۋېئ ېزىاپق ەللەرناىيكەئوردىادىكى ياغااچ ھ ۇپباش بول ۇڭشىچ ڭجيا ۋۇدى

 ۋىتىئاادا ەنبىال ەلى شاھزاد ۇڭچ ڭجيا. ۇيرىغانقىلغانالرنى زىندانغا تاشالشقا ب ۇنداقش
. چاپلىغاان ۆھتاانب ەپد ۆپكەنكا ەكب ەياكەمياغااچ ھ ەساىرىدەق ڭبولغاچقا  شااھزادىنى

 ساىمۇ بول ۆتەرگەنتارتىاپ ئىسايان كا ۇنقوشا ۆلتاۈرۈپ ئ ۇڭنىچا ڭجيا ۇپقورق ەشاھزاد
 ەقنااااھ ڭشااااھزادىنى ەنچياااۇچي ەنتاااي ېااايىنك. ۆلتۈرۋالغاااانئ ىنىۆزئااا ۇپبولااا ەغلاااۇپم
. قىلغاان ۈرگۈنسا ەمەتىنىج ۇڭنىڭچ ڭجيا ۋۇدى ېيىن قىلغاندىن ك ەلۇمم ۆلگەنلىكىنىئ

 ەۋرىاادىكىد ۋۇدى ۇباا. ئاتالغااان ەپد« تاشلىنىشااى ۈرمىگەتاا ڭدانانالرنىاا»تارىختااا  ۇباا
 .ئىدى ۈرەشك ېتىملىقبىر ق ىسىمىدىكىئىچكى ق ڭسىنىپالرنى ۆكۈمرانھ

 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 15]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 16]
 .«ەزكىرىسىت ەرغانەپ»جىلد  -123 «ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 17]
 .«ەزكىرىسىت ڭنىڭجىن تا»جىلد  -70 «ەننامەن»[18]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەرتارىخىي ناتىرىل»[ 19]
 .«ەقىسس ەققىدەھ ۇنالرھ. ەننامەن»[ 20]
~  1955»ساااانىدىكى  -10يىللىاااق  -1959 ڭژورنىلىنىااا «ېئولوگىيەئاااارن»[ 21]
 -1963 ۋە« دوكالتااى ېاازىشق ەنتىاادىكىك ېڭشااىف ڭئەنچااا ەنشااىيىلالردىكااى ش -1957

ئاورى  ەتقىقااتت ېئولوگىيەقىلغان  ئاارن ەشىرن ەشىرياتىيادىكارلىقلىرى ن ەدەنىيەتيىلى م
 .ەتلىرىب -140 -138 ڭنى« زىش دوكالتىېق ەربىدىكىغ ەرياسىنىڭد ۈيلى ش» ۈزگەنت

 ەساۋىرلىگەنت ەشرەب -ەتناھايتى ب ۇنالرنىئالىملىرى ھ ۇرژئۇاب ەتئەللەردىكىچ[ 22]
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تااارىختىكى ئاااز سااانلىق  ەقەتپ ۇباا. ئاساسااى يااوق ەقىلااچ ۇنىااڭئ ەمەلىيەتااتەئ ۇ بولسااىم
يازمااا  ۆۋەتتەچىرايااى زادى قانااداقب ناا الرنىااڭۇنھ. ەتتۇرقىلىنغااان ھاقااار ەتاالەرگەمىلل
 ەرگىلاىب ۋاپكونكىرىات جاا ۇنىڭغائارقىلىق ب ېزىلمىالريىلىك قېئولوگىئارن ۋە ېرىيالالرمات

 ڭجىان مىتىنىا» »: دا «ەرجىمھالىت ڭجىن مىتىنى»ا تىدجىل -68 «ەننامەن». ۇبولمايد
. ېايىلگەند« ئىادى كۈرلۈچىرايى س. ېلەتتىك ۇچى ئىككى س ەككىزس ۇپ بويى ئىگىز بول

بىار  -بىاردىن ۈرەتلەنگەنسا ۇرقىت -چىراي ۇنالرنىڭھ ېرياللىرىدىكىيازما مات ۇڭگوج ۇب
شااى »جىلاد  -107 «ەجىنناام» ۋاملىااقدا ۇرۇنباشااقا  ئاالىمالر با ۇنىڭادىنب. ۇرناتىرىاد

 -ېساىمقىارغىن قىلغانادا ئ ۇزلىرىنىغا ېشكا ڭمىا ەنر»دىكاى  «ەناتىر ەققىدەھ ۇڭجىل
 ەمنىئااااد ۇقئاااائىلىلىكتىن ئاااارت ڭمىااا 200 ۇپيااااش بولااا -ېااارىاياااام  قئ -ەرئ ە  پ

سانى  ۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭناتا ئ ەلگەنلەدرىنساقاللىق ك ڭشارلىق چاغدا قا ۇش. ۋەتكەنقىرى
 ۋەباياان  ېگەند «ەللىگەنئىگ ۆپرەكنىك ېرىمىدىني ڭسانىنى ۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭئ ۇمىيئوم

ئونشايتتى  ەكب ۇنالرغاچىرايقى ھ ۇللىرىنىڭغئو ۈەننىڭشى ش»دىكى  «ەناتىر» ۇش ەنەي
 ۇرقىنىااڭت -چىااراي ۇنالرنىااڭھ ۇنىئاساساالىنىپ  باا غااابايان ېااگەند« ئىاادى ۆزئااورا كاا

باشقا  ۇنالرنىڭھ ەجدادىئ ېشالرنىڭك ەسەرلەردەتارىخىي ئ ۇكى ھالب. ئىپادىسى قىلىشقان
)  ېاايىلگلەند ۇزلىرىغاا ېشكاا ۇراقلىشااىپئولت ۋۇشااياڭدا ڭداڭ شااا ۇالرئاا. ۇرۇقىاادىنئ

 ۇالرنىاڭئ ۇ ن بولسىمەنگەناتىرل ەپد(  «ەرجىمھالىت ېنىڭشى ل»جىلد  -95 «ۋېينامە»
 ەنساۇپئىرقىغاا م ۇرتيا ەربىايغ ۇزلىرىغا ېشكا) ەمەسالىكىبىار ئىارىقتىن ئ ەنبىل ۇنالرھ

 ېشاالرنىڭك. قىلىنغاان ېتىاراپئ ەكبىارد ەرىپىادىنئاالىملىرى ت ەمئ ەتچ ۇڭگاو ج( ئىدى
 ەتنااىئىككااى مىلل ۇباا ېكىنلاا ۇ ئونشىساام ۇنالرغاااھ ەھەتااتىنج ۇمەلاام ۇرقىتاا -چىااراي
 .ۇبولمايد ەىشكۇرۋېتئارىالشت
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 پائالىيىتى ۋروپادىكىيا ھۇنالرنىڭباب -66

 
بىار  ەتقىقاتىت ڭئالىمالرنى ۆلىتىمىزدىكىد ەققىدەپائالىيىتى ھ ۋروپادىكىيا ھۇنالرنىڭ

 ۇبا ەنم. ۆپكا ېلاىن ەساەرلەرئ ەنساۇ م ەقتىكاىھ ۇبا ەتئەللەردەچ ۇ ئاز بولسىم ەدەرق
 ەدىمكااىئاسااىيادىكى ق ۇرائوتتاا» ۋېرىننىااڭگو ېااكم ۇنا تارىخشاا ېركىلىقئااام ەزمااۇننىم
 ېلفېننىااڭن ېنچىنئااالىم ئوتتومااائ ۋسااتىرىيىلىكئا ۋەىرى ەساائ ېااگەند« تااارىخى ۆلەتاالەرد
 ېرىيالالرغاااتااارىخىي مات ۇناسااىۋەتلىكباشااقا م ەمھ ەسااىرىئ ېااگەند «ۇنياسااىد ۇنالرھاا»

 ۇرمەنلەرنىاااڭئوق ۈپىتىدەسااا ۇمچىساااىقوش ڭچىقىاااپ  كىتابىمنىااا ېزىاااپيئاساسااالىنىپ 
 .ۇندۇمپايدىلىنىشىغا س

 
 -411~  374 ەمىالدىقي ) ۇچىباسقق  -6 ڭكىرىشىنى ېسىپب ۋروپاغايا ۇنالرنىڭھ. 1

 قىلىشى ەيداپ ۆچۈشىنىك ڭچو ەتلەرنىڭمىلل ۋە( يىلالر
 

يىلااى  -374 ۇنالرباشاالىغان ھاا ۆچۈشااكەك ەربااكەيىلىاادىن باشااالپ غ-91 مىالدىاايە
دون  ېايىنقىلغانادىن ك ەغلاۇپجايالشقان ئاالنالرنى م ەرقىگەش ەرياسىنىڭھازىرقى دون د

ئىلگىارى  ۆچۈشاىنىك ڭچاو ەتلەرنىاڭمىلل ۋروپاادىكىيا ۇپ بولا ەياداسااھىلىد پ ەرياسىد
 ۋۇزتاجااا ۋروپاغااايا ەبىلاال ەنبىاال ۇنىڭشاا ۋە لىدىئاساساالىق روم ئويناشااقا باشاا ۈرۈشااتەس

 ەرچەگ ېايىن يوقىتىلغانادىن ك ۆلىتاىئاالن د. باشلىدى ۇقەددىمىسىنىم ڭىشنىقىلىپ كىر
قاتناشاقان  ۈرۈشاىگەقىلغاان ي ەرباكەغ ۇالرنىاڭئ ۇنۇپ بويسا ۇنالرغائاالنالر ھ ۇرغۇنلىغانن

بىار قساىمى  ەنەي ېتىاپ ا كېغىغات ۋكاازكا ېچىاپق ەنۇبقاابىار قىساىمى ج ېكىنل ۇ بولسىم
 ڭگوتالرنىا ەرقىيشا ۆتاۈپ ئ ۆساۈپب ېپىنىسا ۇداپىئەم ڭگوتالرنى ەرقىيش ېچىپق ەربكەغ
 ەنبىل ەربىغ ەرياسىنىڭدون د ېگىرىسىچ ڭگوتالرنى ەرقىيش. ۋالدىكىرى ېرىتورىيىسىگەت
 ۈردەق تاۋاملىدا ۇنالرمۇھ ۆتمەيال ئ ۇزۇنئارىدىن ئ. ئارىلىقىدا ئىدى ەرياسىنىڭد ېنىستىرد
 ەرقىييىلاااى شااا -374 ەدىااايمىال ۆتاااۈپ ئ ەرياساااىدىنقىلىاااپ  دون د ۈرۈشيااا ەرباااكەغ

چاغاادىكى  ەينااىقارىغاناادا  ئ ېيتىشااالرغائ. قىلىااپ كىااردى ۇجااۇمزىمىنىغااا ھ ڭگوتالرنىاا
 .ەنيولباشچىسى باالمىر ئىك ۇنالرنىڭھ

 ەبىلىلىرىنىاڭباشاقا ق ڭگوتالرنىا» ەۋىارىن ەنلىاكقىلىاپ كىرگ ۋۇزتاجا ھۇنالرنىڭ
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 ەيەردىاانباقمىغااان  ق الپڭھىچقاچااان ئااا ۇالرئاا ېاايىن بارغاناادىن ك ېتىااپئارىسااىغا ي
 ۇنااادەكچاپق -تاغااادىكى باااوران ۋمنىاااڭبىلگىلاااى بولمايااادىغان بىااار قو ەلگەنلىكىنىمااۇك
 ۇزغۇنچىلىققاااب ۋە ڭغاااتاال -ۇالڭباا نەرسااىنىڭ ۇققااانلىكىيول ۇالرغااائ ېلىۋاتقااانلىقىنى ك
ياشاىنىپ  ڭگوتالرنىا ەرقىيشا[. 1] ەتاكەنك ۇپئىنتايىن قورق ڭلىشىپ ئا ۇچرىغانلىقىنىئ

 ەتمىگەچااكە ي ۈچىكاا ۇشااقاتوس ۇجااۇمىنىھ ۇنالرنىااڭھ ېرمانرىكنىااڭغااان پادىشاااھى ھقال
ئورنىغاا چىققاان  ۇنىاڭئ. ۆلتۈرۋالادىئ ۆزىنىبولغانادىال ئا ەغلۇپم ېتىمبىرىنچى ق ۇنىقوش

 ۇرۇشئاي جاپاالىق ئا ەچچەبىر ن ەنبىل ۇنالرھ ۇپبول ڭشىماقچىئو ۋەزىيەتنى ۇب ۋىتخىمىر
. ۇتۇاللمىادىق ەقدىرىدىنت ەتھاالك ۇپبول ەغلۇپم ەنىالىدا يئانىر ېكىنل ۇ قىلغان بولسم

ي ەرقىقالغاان شا. بولادى ەسلىمت ۇنالرغاباشالپ ھ ۋمىنىقو ۇنىمۇندئوغلى ھ ېرمانرىكنىڭھ
 ەربىيغ ەربتىكىباشالمچىلىقىدا غ ڭسافراكىا قاتارلىق ئىككى كىشىنى ۋە ۇ گوتالر ئاالتىئ
 ەرقىيگااوتالر شاا ەربىاايغ. ەتتااىك( ربىااگەەغ ەرياسااىنىڭد ېنىسااتېرد) ەرقىيگااوتالر شاا

 ېچىاپق ېررىتورىيىسىگەت ۆزئ ڭقالغانلىرىنى ېلىپق ۇالرنىڭئ ۋە ۇشىبول ەغلۇپم ڭگوتالرنى
قىلغاچقااا  پادىشاااھ ئاتانارىااك  ېاھاا ەھاادىتىنىت ۋۇزىنىااڭتاجا ڭىااۇنالرنھ ېلىشااىدىنك
يلىرىغااا بو ەرياسااىنىڭد ېنىسااتېرد ۈچەيتىااپ ك ۇداپىئەنىماا ەپتىكىساا ەرقىيشاا ەرھااامد

 ۇنالرھا ېكىن لا. توساىماقچى بولادى ۆتۈشىنىئ ەريادىند ۇنالرنىڭھ ېلىپ قورغانالرنى س
 ۇقىرىيا ەرياساىنىڭد ېنىساتېرد نيىاراق بولغاا ېپىدىنسا ۇداپىئەما ڭگوتالرنىا ەربىايغ ۇئ
قىلمااقچى  ۇجاۇمھ ۇيۇقسىزئارقىسىدىن ت ڭگوتالرنى ەربىيغ ۆتۈپ ئ ۇشۇرۇنچەي ېقىنىدىنئ

 .بولدى
چىقىام تارتىاپ   ېغىارئ ۇچراپئا ەربىاگەقااتتىق ز ۇنىگاوتالر قوشا ەربىيغ ە نەتىجىد

 ۇمىنىايەھازىرقى ر)ئورمانلىقىغا  ېالنسىرۋانىيەشىمالىدىكى د ەرياسىنىڭدوناي د ەنۇپتىكىج
 ەنىاايمەتلەرگەغ ۆپكاا ۇنالرھاا. بولاادى ەجبااۇرم ېتىشااكەك ېچىااپق( ەئىچىااد ېگرىسااىچ
گااوتالر  ەربىاايغ. قوغالشاانى تونتاااتتى ىنېاايك دىنقوغلىغاناا ەھەمبىاار م ېرىشااكەچكە ئ

 200 ەنمىاانەنت ۈملىاادىنبىاار قىسااىملىرى  ج ۇالرنىااڭئ ەتكەچااكە ك ۇپئىنتااايىن قورقاا
 ۆزلىرىنىاڭئ ېرىيىساىدىنباشاالمچىلىقىدا رىام ئىمپ ېرننىاڭئاقسااقام فىرىتگ ەئاھاال ڭدەكمى

 ەلەپى تقىلىشاان ۇنسااەتپاناھلىنىشااقا ر ېرىيىسااىدەرىاام ئىمپ ۆتااۈپئ ەرياسااىدىندوناااي د
 ۆلاۈنمىگەنب ەئىككىسىگ ەتئىبار ەربتىنغ -ەرقش ېخىت ېرىيىسىچاغدا رىم ئىمپ ۇب. قىلدى
 ەربىايئارقىلىق  ئانىرىادا غ ۇزاكىرىسىم ېڭىشىنىڭئوردا ك ۋالنېا ېراتورىرىم ئىمپ. ئىدى

 ۇبا ەنكىرگ ەۋەسىگەت ېرىيىسىرىم ئىمپ. قىلدى ۇنسەتر ەكىرىشىگ ېگرىدىنچ ڭگوتالرنى
 ۋە ۇلىماىز ېغىارئىنتاايىن ئ ەمەلادارلىرىنىڭئ ەرلىاكي ېرىيىنىاڭئىمپ ېايىنتالر كربىي گوەغ
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[. 2]قىلدى  ەيدامالىمانچىلىق پ ۆلەملىكچىدىماي زور ك ېكىسپىالتاتىسىيىسىگەئىقتىسادىي ئ
. قىلادى ۇالڭچىلىاقب ۇپئاوت قويا ېرىادەشاىمالىدا بارغاانال ي ڭئارىلىنى ېرىمبالقان ي ۇالرئ

سااافراكىا  ۋە ۇ قىلىنىااپ ئاااالتىئ ەغلااۇپم ەرىپىاادىنت ۇنالرھاا ۇرۇني بااۆتمەئاا ۇزۇنئاا
 ەرقىيشا ۇققالاد ەلاگەنك ېچىاپگاوتالر رايونىغاا ق ەربىايباشاالمچىلىقىدا غ ەننىڭئىككىيل
 ۋە ېرىاساا ۇپ بولا ەيادائارىلىادا پ ېارىمبالقااان ي ۆتاۈپ ئ ەرياساىدىندونااي د ۇگوتالرما
 ۋە ۇنالرھاا ۆتمەيئاا ۇزۇنئارىاادىن ئاا. قىلاادى ڭتاااال -ۇالڭقاتااارلىق جااايالرنى باا ۇنماكىااد

 ېكىنلاا. مالىمانچىلىققااا قاتناشااتى ەردىكااىي ۇباا ۇنلىرىمۇقوشاا ۈرەرئالاادىن ياا ڭئاالنالرنىاا
چاغادا  ۇبا ۈچىئاساساىي كا ۇنالرنىڭھ ۈنكى چ. ئىدى ەمە ئ ۆپك ەسانى ئانچ ۇالرنىڭئ
 .ۇرىۋاتاتتىت مىندابولغان زى ەۋەگوتالرغا ت ەسلىدەشىمالىدىكى ئ ەرياسىنىڭدوناي د ېخىت

 ۋە ەرقشاا ۋېلنااېا ېراتااورىرىاام ئىمپ ۈچااۈن ئ ېسااىقتۇرۇشئىساايانىنى ب گوتالرنىااڭ
يىلاى  -378 ەباشاچىلىق قىلىاپ  مىالدىاي ۆزىئا ەنساەننىم قىسىمالرغا ش ەرس ەربتىكىغ

 ۈچتىنئا ۇپ بولا ەغلاۇپقااتتىق م ۇنلىرىرىام قوشا ەتىجىادەن. قىلادى ەڭج ەنگوتالر بىل
 ېرىيىسااىنىڭرىاام ئىمپ ۇرۇشئاا ۇباا. ۈرۈلاادىلتۆئ ۋلېنېساامۇ .ۆلاادىئ ەسااكەرئىككااى قىسااىم ئ

 ەھادىتىنىت ۇنالرنىاڭ  گاوتالر ھ ېايىنك ۆلگەنادىنئ ۋالنېا. قويدى ەۋرىتىپئاساسىنى ت
رىااام . ۇرىاااۋەردىت ېرىتورىيىساااىدەت ېرىيىساااىقىلغاچقاااا  رىااام ئىمپ ېاھااا ەكب ېخىماااۇت

يىلاى -382 ىيەنىرىدا مىالدئا. ەتمىدىقوغالپ چىقىرىشقا مادارى ي ۇالرنىئ ېرىيىسىنىڭئىمپ
گاوتالر  ەرقىيشا ەن ئاساسا ەزمۇنىغاام ۈلھىنىڭس. ۈزۈشتىت ۈلھىس ەرەپئىككى ت ەتراپىدائ

 ۋېنگارىيەھاازىرقى ) ەپااننونىي ۇنالرھا ۋەئااالنالر  ەنبالقانغاا كىارگ ەبىلال ەنبىال ۇالرئ ۋە
 ۇنىڭدىنشا. ىبولاد ۇراقلىشىدىغانموسىيادا ئولت ۆۋەنكىموسىيا ت ۈستۈنكىئ ۋە( ەۋەسىدەت

يىلاى رىام -395 ەمىالدىاي. ۇردىتا ۆتۈرۈپئىسيان ك ېگۈدەكگوتالر دائىم د ەربىيغ كېيىن 
يىلاى -398. پارچىالنادى ەئىككىاگ ەتئىباار ەرباتىنغ ۋە ەرقھالدا شا ەسمىر ېرىيىسىئىمپ
يوقىتالماياادىغانلىقىغا  ەناادىچىلىكىنىپاراك ڭگوتالرنىاا ەربىاايغ ېرىيىسااىرىاام ئىمپ ەرقىيشاا
ئاااالرىكنى  ەھبىاارىر ۇالرنىااڭئ ۆزگەرتىااپ سىياسااىتىنى ئ قاراتقااان ۇالرغااائ ىااپ ېتي ۆزىكاا
 .ۇندۇردىبويس ېرىيىگەئىمپ ۇالرنىتارتىپ  ئاندىن ئ ۆزىگەئ

 ۆچۈشاكەك ەرباكەگاوتالرنى غ ۋەئاالنالر  ۇنالريىلالر ئارىلىقىدا  ھ-400~375 مىالدىيە
يايالقلىرىادا   ەروساىي ەناۇبىيج ەنىاالئاساسلىق قىسىمى ي ېكىنل ۇ قىلغان بولسىم ەجبۇرم
ئااز بىار  ۇالرنىاڭئ. ۇرۇۋاتااتتىت ېمىنىاداز ەسلىدىكىئ ڭگوتالرنى ەرقىيش ۋەئاالنالر  ەنىي

 ۋە ېسااوپوتامىيەم ەرمىنىاايە ئ ۆتااۈپ ئ ېغىاادىنت ۋكااازقىلىااپ كا ۇرۇشا يااەنۇپقااقىسااىمى ج
 ممىسااىالەھ ۇجۇنلىرىنىااڭھ ېكىنلاا ۇ قىلغااان بولسااىم ۇجااۇمقاتااارلىق جايالرغااا ھ ۈرىيەساا
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 ەرياسااىتىگاارىا د ۇنالرئاااز بىاار قىسااىم ھاا ەنەيىلااى ي-396 ەمىالدىااي. ېكىندۈرۈلاادىچ
 ۇجاۇمھ ەھىرىگەشا( ەنتىپاايت ىقىنىاڭساساانالر نانل ېرسىيەدىكىپ) ېتىسفونبويىدىكى ك

 ەتاكى مىالدىي ۇڭا ش. قازىنالمىدى ەلبەغ ۇچراپئ ەربىگەز ۇرماقايت ېكىنل ۇ قىلغان بولسىم
 ەرىقىدەشاا ېغىنىااڭكارپااات ت ەنىااالئاساساالىق قىسااىمى ي ۇنالرنىااڭھ دەرەيىلىغااا ق -400

 ېاتىمق ۇنجىر تاۇنالباشاالپ ھا ەسالىدىنپ ۈزكا ڭيىلىنى -400 ەمىالدىي ېكىنل. ۇرىۋەردىت
رىااام  ەرقنيچاغااادا شااا ۇشااا ەنەي. باشااالىدى ۇچرىشىشاااقائ ۋاساااتەبى ەنرىملىقاااالر بىااال

بولغانادىن  ەغلاۇپساىيلىق قىلىاپ مئا ەركەردىساىگانىيا ئىسىملىك بىر س ېرىيىسىنىڭئىمپ
 ەھاازىرقى رومىنىايگ ۆتاۈپ ئ ۇشاۇرۇنچەي ېقىنىادىنئ ۆۋەنكىتا ەرياسىنىڭدوناي د ېيىن ك
راياوننى يىلادىز باشاچىلىقىدىكى  ۇبا ۋاقىتتاا ەيناىئ ۇكى ھاالب. دىبول ەتمەكچىك ېچىپق

 ىۇقنبولغااان دوسااتل ېرىيىسااىگەيىلاادىز رىاام ئىمپ. ئىاادى ۇرىۋاتقااانت ەپئىگىاال ۇنالرھاا
 ەرقىيكاللىساىنى كونىساتانتىنوپولىدىكى شا ۆلتۈرۈپ ئ ۇتۇپگانيانى ت ۈچۈن ئ ۈرۈشبىلد

 ۇنالرنىااڭباشااالپ ھ ۋاقىتااتىن ۇشااۇم ەنمىاانەنت[. 3] ەردىب ەۋەتىااپئ ېراتورىغااارىاام ئىمپ
 .باشالندى ۇچىئىككىنچى باسق ۈرۈشىنىڭي ەربكەغ

 
 ۋروپاغقا يا ۇنالرنىقڭ ھ)تىكلىنىشقى   ۆكۈمرانلىقىنىڭھ ەدىكىپاننونىي ۇنالرنىڭھ. 2

 (يىلالر -465~  411 ەمىالدىي ۇچى،باسق-2 ڭكىرىشىنى ېسىپب

 
 ەرقىدەشا ۋېنگىرىيەنىڭھازىرقى  ەنىي ەرقىي ش ەرياسىنىڭد ېئىاچاغالردا  ز مۇشۇ

 ېرىشاىب ەربەقاوغالپ ز ۇنالرنىڭباشچىلىقىدىكى ھ ڭيىلدىزنى ۈركۈمبىر ت ېڭىي ۇرىۋاتقانت
 ېقىنىغائ ۇرائوت ەرياسىنىڭدوناي د -ەربكەباشچىلىقىدا غ ڭىسنىيولباشچىسى راداگائ ەنبىل

 ەپاااننونىي ېرىيىسااىنىڭرىاام ئىمپ ۆتااۈپ ئ ەرياسااىدىندوناااي د ەيمۆتئاا ۇزۇنئاا ۋەقاااچتى 
 ۇالريىلاى ئا -404 ەمىالدىاي ەلگەچاكە قوغالپ ك ۇرۇپتاپ باست ۇنالرھ. كىردى ۆلكىسىگەئ

يىلااى  -405 ەممااا ئ. بولاادى ەجبااۇرم ەكىرىشااك ەئىتااالىيىگ ۆتااۈپ ئالىااپ تاغلىرىاادىن ئ
 ۇچراپئاا ېرىشااىگەب ەربەز توسااۇپ ۇنلىرىنىڭقوشاا ېرىيىسااىرىاام ئىمپ ەربىاايغ ۇلىدافايساا

يىلدىز باشچىلىقىدىكى  ەغلۇبىيىتىم ېتىمقىق ۇب ڭگوتالرنى. يوقىتىلدى ۈدەكدىگ ۈتۈنلەيپ
 كىاادىنالەنلىقااوغالپ كىرگ ەئىتااالىيىگ ۇرۇپئارقىسااىدىن تاااپ باساات ۇالرنىااڭئ ۇنالرنىااڭھ

 ەربەز ساىپقى ۇالرغاائ ەمكارلىشاىپ ھ ەنبىال ۇنىقوش ېرىيىسىرىم ئىمپ ەلكىبولماستىن  ب
 .ئىدى ەرگەنلىكىدىنب

 ەنبىاال ېرىشااىب ەربەقااوغالپ ز ۇنالرنىااڭھ ڭباشااچىلىقىدىكى گوتالرنىاا راداگااائىا
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 ۋاناادالالر  ېلىۋاتقااانك ۇراقلىشااىپئولت ەردەي ۇباا ېاارىب ۇزۇناادىنكىرىشااى  ئ ەگەپاااننونىي
 ۇنالرنىاڭئىلگىارى ھ ۋە ۇئېۋالرس ەلگەنك ۆچۈپشىمالىدىن ك ەرقىيش ۋېگىرىيىنىڭ ۇرۇنب

ئاااالنالرنى ئونشاشااال زور  ەلااگەنك ەنۇبىاادىني جەرقىشاا ەنىڭروسااىي ەنقوغلىشااى بىاال
يىلىادن باشاالپ  -401 ەئامالساىزلىقتىن مىالدىاي ۇالرئ ەنبىل ۇنىڭش. ۇچراتتىئ ەھدىتكەت
ئىككااى  ەتئىبااار ۇماادىننورىك ۋە ەرايىتىااي ەساالەپتەد الرۇئاا. باشاالىدى ۆچۈشااكەك ەربااكەغ
 ۋاملىاقدا ەنەىغاچقاا  يۇچرئ ېساىمغاب ۋاملىاقدا ېايىنك ۇ بولسىم ەلگەنك ۆچۈپك ۆلكىگەئ
 ۇنىاڭب. كىردى ەگاللىيىگ ۆتۈپئ ەرياسىدىند ېيىنيىلى ر -406 ەمىالدىي ۆچۈپ ك ەربكەغ

چىقىم  ېغىرئ ەرچەگ ۇالرئ. ەردىب ۈزي شۇرۇزور ئ ۇرىسىدافىرانكالر ئوتت ەنبىل ۇالرئ ەنبىل
 للىيىنىاڭگا ۆتاۈپ ئ ۈپبوسا ۇساىنىتوسالغ ڭفىرانكالرنىا ەنىاالي ېكىنل ۇ تارتقان بولسىم

 ۈچىكاا ەربىاايھ ېرىيىسااىنىڭئىمپ ېاايىن رىمك. ەللىۋالاادىقىسااىم جااايلىرىنى ئىگ ۆپكاا
يىلاى  -409 ەمىالدىاي ۇراپ با ەنۇپقااج ۆنىلىشاىنىي ۆچۈشك ەلقن ۈچئ ۇب ۈچەيگەچكە ك
قايسىساى ئاايرىم  ەرھ ۋەئارىلىغاا كىاردى  ېارىمي ەئىساپانىي ۆتاۈپتاغلىرىادىن ئ ېرىنېو پ
 ڭئارالنىا ېارىمي ۇئېۋالرس ەنىپادىشاھلىق  ي ۈچئايرىم ھالدا ئ -ىمئاير ەپ ئىگىل ەرلەرنىي
 ۋانادامباشاقا جايلىرىغاا  ڭئارالنىا ېارىمي ۋانادالالرپادىشاھلىقىنى   ۇئېۋشمالىدا س ەربىيغ

دائىرىسااىنى شااىمالىي  ەسااىرت ۆزئاا ېيىاانچەپادىشاااھلىقى ك ۋاناادام. ۇردىىشاااھلىقىنى قااپاد
 .ېڭەيتتىك ەئافىرقىغىچ

 ەگەقىلىاپ  ئىساپاي ڭتااال -ۇالڭبا ەۋەساىدەت ەئااالنالر گااللىي ۋە ۇئېۋالرس ۋاندانالر 
راياونى  ەركىزىايم ېرىيىساىنىڭرىام ئىمپ ەربىايچاغادا  غ ەييارلىنىۋاتقاانقىلىشاقا ت ۇجۇمھ
 ڭگوتالرنىا ەربىايغ ۇرىۋاتقاانت ېياداموس ۆۋەنكىئاالرىك باشچىلىقىدىكى ت ەولغان ئىتالىيب
 ۇالرغاائ ۇنالرھا ەۋاقاانقاراپ ئىلگىرل ەربەكغ ۈردەت ۋاملىقدا ۈنكى چ. دىۇچرىئ ۇجۇمىغاھ
رىاام  ېااتىمق ۈچئاا ۇپبولاا ېاايىنك -ئاالرىااك ئىلگىاارى.ئىاادى ەلااگەنك ېلىااپئ ېسااىمب ېغىاارئ
( يىلاى -409) ېتىمق -2 ۋە( يىلى-408 ەمىالدىي) ېتىمق-1. ئالدى ۇھاسىرىگەم ەھىرىنىش

 ېسىپب ەھىرىگەرىم ش( يىلى -410) ېتىمداق -3. لدىېرىشىۋائ ۆلەمگەدا زور مىقداردىكى ت
باشااالپ يوقىلىشااقا  ۇنىڭدىنشاا ۆھرىتىشاا ڭرىمنىاا. قىلاادى ڭتاااال-ۇالڭكىرىااپ قاااتتىق باا

 ڭقىلىااپ  ئىتالىيىنىاا ۈرۈشياا ەنۇپقاااج قۋاملىاائاالرىااك دا ېاايىنك ۇنىڭدىنشاا. باشاالىدى
 ۋمىغاقو ۇش يىلى -412 ەمىالدىي. ۇچراتتىئ ۋەيرانچىلىققانانى ېغىرئ ەرلەرنىي ەنۇبىدىكىج

رىااام  ەربااايغ. زىمىنناااى ئىگىلىااادى ەڭك ەنۇبىااادىكىج ڭباشاااچىلىق قىلىاااپ  گاللىيىنىااا
 سەلىشااپ ۇرەسم ەنبىاال ۇالرئامالسااىز ئاا ەتمىااگەچەك ي ۈچىكاا ۇالرغااائ ېرىيىسااىنىڭئىمپ
 ۇنىڭدىنشاا. بولاادى ەجبااۇرياااتلىق قىلىشااقا م ۇنىڭااائ ڭلىسااىنىسى ۇرىئااو ھون ېراتااورئىمپ
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 ۇقنىھوقا ەمەلىايراياونالردا ئ ەنئىگىلىاگ ۆزلىرىئا ۋارىسالىرى ۇنىاڭئ ۋە ىاكئاالر ېيىن ك
. قااارام بولاادى ېرىيىسااىگەرىام ئىمپ ۇپ بولاا ۋالىسااى ېرىيىسانىڭناماادا رىاام ئىمپ ەپ ئىگىال

قىلىاپ   ەغلاۇپم ۋانادالالرنى ۆتاۈپئ ېغىادىنت ېرىنئىاو گاوتالر پ ربىايەغ ۆتمەيئ ۇزۇنئ
 ۇنىڭشاا. ۋالاادىقىسااىمىنى تارتى ۆپكاا ڭىم ئارىلىنىااېااري ەقولىاادىن ئىسااپانىي ۋاناادالالرنىڭ

 ەئىچىاد ەساىرئ ەچاچەن ېيىنكاىك ېمىنىز ڭگوت پادىشاھلىقىنى ەربىيغ ۇرغانق ۇالرئ ەنبىل
شاىمالىنى  ەرقىيشا ڭئارىلىنىا ېرىمي ەئسىپانىي ۋە ەنۇبىج ەرقىيش ەنىڭھازىرقى فىرانسىي

 .ۇئالىد ەئىچگ ۆزئ
 ېمىنناىز ەڭك ەنۇبىادىكىج ڭقولىادىن گاللىيىنىا ېرىيىسىنىڭگوتالر رىم ئىمپ غەربىي

 ېايىنباشاالپ  ر ۆتكىلىشكەئاستا ي -ئاستا ۇفىرانكىالرم ۋە ۇرگۇندىالرچاغدا  ب ۋالغانتارتى
. باشالىدى ەللەشاكەقايسى جايالرنى ئىگ ەردىكى ھشىمالى ڭگاللىيىنى ۆتۈپ ئ ەرياسىدىند

 ەپد ۇرگۇنادىب ېلىھەمماۇئاانىر ھ ۇرگۇنادىالريىلالر ئارىلىقىادا   ب -443~  413 ەمىالدىي
 ەچاچەبىر ن ەنبىل ۇنالرھ ۇرۇنب ۆتكىلىشتىني ۇالرئ. رايوننى ئىگىلىدى ېلىۋاتقانئاتىلىپ ك

 ەنكىروشااا ۆتكىلىشاااىي نىاااڭۇالرئ ۇپ قىلغاااان بولااا ەڭلەرناااىج ەھشاااەتلىكد ېتىملىاااقق
توغرىساىدا  ۆتكىلىشاىي ڭفىرانكىالرنىا. انىادىبولغ ۇچرىغانلىقىادىنئ ېساىمىغاب ۇنالرنىڭھ
 ەرەزپ ەپد ۇمكىن ماا ېتىشااىئونشاااپ ك ۇقىرقىغاااي ەھۋالىمااۇئ ۇالرنىااڭئااالىملىرى ئ ەرتغ

 ۋېرىننىااڭگو ېااكم ەققىاادەقىلىشااى ھ ۈرۈشياا ەربااكەغ ېتىملىااقق -2 ۇنالرنىااڭھ. ۇقىلىااد
 :بايانى بار ۇھىمبىر ئابزا  م قۇندام

 ەتىراپىاادايىلااالر ئ -400 ۇچىباسااق -2 ڭكىرىشااىنى ېسااىپب ۋروپاغااايا ھۇنالرنىااڭ»
تارىخىادا  ۋروپانىاڭباشاالپ  يا ۇنىڭدىنشا. ئانىرالشتى ەتراپىدايىلى ئ -415باشلىنىپ  

 ەتىجىساااىدە ن ۋۇزىنىاااڭتاجا ېتىملىاااقق -1 ۇنالرنىاااڭھ. ەردىب ۈزيااا ۆزگىرىشزور ئااا
قااوغالپ چىقىرىلىااپ   ەنۇبىاادىنج روسااىيەنىڭ ەلقاالەرن ەسااىللىكن ېرمااانگ نلىغااانۇرغۇن

. ۇچرىمىغانىااادىئ ەكب ەتەنرىمغاااا نىساااب ەرقىيتوپالشااقان ھالااادا بالقانغاااا كىرىاااپ  شااا
 ۋايىيااا ۇرغۇنلىغااانن ۋۇزىتاجااا ېتىملىااقق -2قىلغااان  ۋروپاغااايا ۇنالرنىااڭھ ەماادىلىكتەئ

 ەتىجىاادەن. قىلاادى ەجبااۇرم ەكىرىشااىگ ېچىااپق ېرىيىسااىنىڭرىاام ئىمپ ەربىاايغ ۋملەرنىقااو
 ەئافرىقا  ئىساپاني ەنەي. ۇچرىدىقىلىشىغا ئ ەپسەندەد ڭگوتالرنى ەربىييىم غ ۆتت ەئىتالىي

رىااام  ۋملەرنىاااڭقو ۋايىياااا ۇبااا.ەللىۋالااادىئىگ ۋملەرقاااو ۋايىباشاااقا ياااا ۇگااااللىيىنىم ۋە
چىقارغااان  تااۈرۈپەلك ېسااىمىب ۇنالرنىااڭھ ۈدەكدىگاا ۈتااۈنلەيكىرىشااىنى پ ېرىيىسااىگەئىمپ

بولغاانلىقىنى  ۇناساىۋەتم ۋاساتەبى ۇرساىدائوتت ېرىيىساىرىام ئىمپ ەنبىل ۇنالربىز ھ. ئىدى
بىرىنچاى  ەزگىلىادەكاونتىروم قىلىاش م ۋاساتەبى ۇنىڭغابىاز شا. قىلىمىز ېاناھايتى ئاز ھ
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 ەسالىئ ەنىپااننونىي. ېرىشاىۋالغانئ ۇقىغااكونتىروم قىلىش ھوق ۋاستەبى ەنىپاننونىي ېتىمق
 ەنئىگىلىااگ( گااوتالر ەرقىيباشااچىلىقىدىكى شاا فراكىاسااا ۋە ۇ ئاالتااائ) ۋملەرقااو ۋايىيااا

 ەتەننىسااب ەۋماالەرگەق ۋايىيااا ەردىكااىي ۇئىگىلىشااى باا ەرنااىي ۇباا ۇنالرنىااڭھ. ئىاادى
 ەنادە ئىگىلىگ ەنىپااننونىي ۇنالرھا. ئالمىشىشال بولدى ۇنالرغارىملىقالردىن ھ ۆكۈمراننىڭھ

 ۇنالرنىاڭھ ەنىاالي ەمماائ مۇ ئىتتىپاقالشقان بولسى ېڭىۋاشتىني ەلقىگوت ن ەرقىيبارلىق ش
 ەربىايغ ەنەقالماساتىن ي ەپئىگىال ەنىالپاننونىي ۇنالرھ ەزگىلدەم ۇب. كونتىروللىقىدا بولدى

 -ۇالڭبا ۇنچەما -ەئاانچ ەنۇبىاداج ەرياساىنىڭدونااي د ۇ قىلمىساىم ۇجۇمھ ۋاستەرىمغا بى
نىشان قىلغاان  ېرىيىسىنىرىم ئىمپ ەرقىيش ەممىسىھ ۇالرنىڭب ېكىنل. ۇرىدۇقىلىپ ت ڭتاال
( يىلاى -408 ۇرۇنقىمىالدىادىن با) ېاتىمبىار ق. ەمە ئ ېغىارئ ەئاانچ ېرىمۇناراكت ۇپ بول

 ڭتاااااال -ۇالڭباااا ۇشااااۇم( چاغاااادىكى يولباشچىسااااى يىلاااادىز ئىاااادى ۇئاااا) ۇنالرھاااا
 ۋەباشااالپ يىلاادىز  ۇنىڭدىنشاا. تااا  قالغااان ئىاادى ۆلگىلىيىلاادىز ئاا....ەربىگەئااۇچراپز
 ۇشاىبول ۆلگەنئا ۆتمەيالئا ۇزۇنئا ۇئا ەلكىامب. ەلۇمنام بىزگەئىشالر  ۇناسىۋەتلىكم ۇنىڭغائ
 [.4]ئانىرالشتى  ۈرۈشىي ېتىملىقق -2 ۇنالرنىڭھ ەنبىل ۆلۈشىئ ڭيىلدىزنى. ۇمكىنم

 
 ۋروپاغقا يا ۇنالرنىڭھ) ۇشىبول ۇمرانگ ۋە ۇرۇلۇشىق ڭپادىشاھلىقىنى ۇنئاتتىال ھ. 3

 (يىلالر -419~  422 ەمىالدىي ەخمىنەنت ۇچى،باسق -3 ڭكىرىشىنى ېسىپب
 

ئالىملىرىغاا  ەرتيىللىاق تاارىخى غ ەبىار قاانچ ېيىنكاىك ۆلگەندىنيىلدىز ئ ھۇنالرنىڭ
 ەللىلىگىلااىتااارىخنى د ەنبىاال ۋەسااىقە ەربىاار ۋروپاااچاغاادىكى يا ۇئاا ۈنكى چاا. ەلۇمنااام

 ۇرغاانيولباشچىسى ئااتتىال قبىر  ەنەي ۇنالرنىڭتاكى ھ. ۇرىۋاتاتتىت ەزگىلدەبولمايدىغان م
كىرىشاى  ېساىپب ۋروپاغاايا ۇنالرنىاڭھ ېينال ك ۆتۈرگەندىنك باش« ئاتتىال پادىشاھلىقى»

ئىككاى  ەسالەپكىد ەڭئ ڭپادىشااھلىقىنى ۇنھ ېڭىي ۇب. ېچىلدىئ ەتبىر ب ېڭىتارىخىدا ي
 -ئىاش ڭئوكتارنىا. ئىادى ۇگاائىنىساى ر ۇنىاڭبىارى ئ ەنەبىرى ئوكتار  ي ۆكۈمدارىنىڭھ

 ەزگىلاگەم ەسالەپكىد ۇرغاانئولت ەنتكەروگا ت. ناھايتى ئاز ەرناتىرىل ەققىدىكىئىزلىرى ھ
 -426~  422 ەمىالدىاي ە ناتىرلىنىشىچ ەردەتارىخنامىل. ئورنىدا ڭيوقنى ەرمۇئائىت ناتىرل

 ەنبىال ېرىاس ەمقىلغان ھ ۋۇزتاجا ېرىيىسىگەرىم ئىمپ ەرقىيش ۇنالرھ ەلگەندە يىلالرغا ك
 Ⅱتىئاودور   پېراتاورىرىام ئىم ەرقىيشا ۆتمەيئا ۇزۇنئ. قلغان ڭتاال -ۇالڭب ماكىدوننى

 ۇگاغاايىلاى ر ەرھ ېكىنلا ۇ بولساىم ۋەتكەنشاىمالىغا قوغلىا ەرياساىنىڭدوناي د ۇنالرنىھ
 ۋۇزتاجااا ېمىنىغاااز ېاارىيەئىمپ ۇنىااڭئاناادىن ئ ەدىلىااگەب ۇرۇشتاپشاا ۇنقاااداق ئااالت 350
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 .ېرىشكەنئ ەقىلماسلىق كاپالىتىگ
 ۇرىادىغانت ۇتىشىپت ەنبىل ېرىيىسىرىم ئىمپ ەرقىيش ۇرۇن يىلىدىن ب-432 دىيەمىال
 ۇالرئا ۇپ ياشاايدىغان بولا ەبىلىالەرق ۇششااقئ ۇرغۇنلىغاانشاىمالىدا ن ەرياسىنىڭدوناي د

نىااام  ەرھ ۋە ۆتكاااۈزەتتىئ ۆھبەتسااا ەبىلااال ېرىيىساااىدىنرىااام ئىمپ ەرقىيشااا ەسااالىدەئ
 ېمپېارىيەرىمادىن ئ ەرقىيشا ۇگار ەلگەندە لىغا كيى-432ېكىنل. ئىمزااليتتى ېلىشىملەرنىك
قىلغااان  ەلەپت ېرىشاانىب ۆتكااۈزۈپئ ۇنلىرىنىقاااچق ۇنھاا ېرىۋالغااانب ېچىااپق ەۋەسااىگەت

 ۇنالرغااھ ەبىلىلەرنىاڭق ۇششااقشىمالىدا ياشايدىغان بارلىق ئ ەرياسىنىڭدوناي د ۋاقىتتا 
 ۈزگەنتا ەنبىال ەبىلىالەرقشااق ۇشئ ۇب ۇرۇنب ېرىيەنىڭجاكارالپ  ئىمپ ەنلىگىنىقارام ئىك
 ۆھبەتلىشىشانىس ەناالبىل ۇنالرھا ۋە ۈزۈشانىت ەناالبىل ۇنالرھ ەقەتپ ېلىشىملەرنىبارلىق ك

دوناااي  ەزگىلاادەم ۇباا ڭپادىشاااھلىقىنى ۇنھاا ەۋرىاادىكىد ۇگااار ۇنىڭاادىنب. قىلاادى ەلەپت
 قىنىئورنىتىاپ بولغاانلى ۆكاۈمرانلىقىنىھ ۇتلەقما ۆزىنىاڭشاىمالىي قىسامىدا ئ ەرياسىنىڭد
 [.5]ۇبولىد ۆرۈۋېلىشقاك

قىاللمااي   ۈرئەتجا ۇرۇشاقائارقىلىق تاقابىام ت ۇرۇشئ ەلىپىگەت ۇگانىڭر تىئودورۇ 
رىام  ۇكى ھاالب. بولادى ۆتكاۈزمەكچىئ ۆھبەتتىنىب س ەۋەتىپئ ەلچىپادىشاھلىقىغا ئ ۇنھ
ا ئورنىغ ۇپ بول ۆتكەنئ ەمدىنئال ۇگاچاغدا ر ەلگەنك ېرىتورىيىسىگەت ۇنالرنىڭھ ەلچىسىئ
رىام  ڭپادىشااھىنى ۇنئىككى ھ ۇب. ئاتتىالر چىققان ئىدى ۋە ېدابىل ەنىئىككى جىي ۇنىڭئ
 ەلكاىبولماساتىن  ب ەنتىپاايت ڭپادىشااھلىقىنى ۇنئورنى ھا ۆرۈشكەنك ەنبىل ەلچىلىرىئ

قارىغانادا   ېيتىشاالرغائ. ئىادى ەھەرش ېگەند ۇ مارگ ەۋەسىدىكىت ۇگۇسالۋىيەھازىرقى ي
رىام  ۇرۇپتا ۈساتىدەئاات ئ ھەمراھلىقىادا ۇالزىملىرىنىاڭپادىشااھى مئىككاى  ۇب ۇنالرنىڭھ
 ۇرۇپتا ۈساتىدەئونشااش ئاات ئ ۇالرغاائ ەلچىساىمۇرىام ئ) ۆھبەتلەشكەنس ەنبىل ەلچىسىئ
 ۇنلىرىنىقااچق ۇنھا ەلچىساىرىم ئ ەتىجىسىدەن ۆھبەتس(. بولغان ەجبۇرم ۆھبەتلىشىشكەس
 ۇپالياوم قويا ەسىلىساىدەم ۈزۈشتا شىمېلىك ەنبىل ەبىلىلەرق ۇششاقئ ۋە ېرىشب ۆتكۈزۈپئ

 ەرھ ۇپ بولا ۇمماق ەلىپىگەت ڭئىككى پادىشاھ بولغاچقا ئاتتىالرنى ەنەھۇنالرداي. قالماستىن
 700 ۇننىقااداق ئاالت 350 ەناىي ەسسىلەشكە ئولپاننى ئىككى ھ ۆلەيدىغانت ۇنالرغايىلى ھ

 ېايىنك ۇنىڭدىنشا ىرىدەەساەرلرىام تاارىخى ئ. بولغاان ەجبۇرم ۆپەيتىشكەك ۇنغاقاداق ئالت
. ۇچىرايادۇناھاايىتى ئااز ئ ەرئائىت نااتىرىل ەپائالىيىتىگ ۇنالرنىڭيىم ئىچىدىكى ھ ەچەچن
قايسااى  ەرھ ۋروپااادىكىيا ەرقىيشاا ۋە ۋرۇپاااشااىمالىي يا ۇنالرچاغاادا ھاا ۇشاا ېھتىمااامئ ۇباا
تتىالر ئا ۋە ېلىداب. ېرەكئالدىراش بولغانلىقىدىن بولسا ك ەنبىل ۇندۇرۇشبويس ۋمىلەرنىقو
قانچىلىاااك  ېمىنىنىاااڭز ڭپادىشااااھلىقىنى ۇناتقاااان چاغااادىكى ھاااۋقىلى ۆكۈمرانلىاااقھ
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بولغاانلىقى  ەمقانداقلىقى توغرىسىدا ماتىرىياالالر ك ۇقىنىڭھوق ۆكۈمرانلىقىھ ەنلىكىنى ئىك
 ۇنچاغادىكى ھا ەينىئ ېكىن ل. ېرەلمەيدۇب ۋاتجا ېنىقئ ۇنىڭغاب ۇئالىملىرىم ەرتغ ۈچۈنئ

 ېقىنىااادائ ۇرائوتتااا ەرياساااىنىڭد دونااااي ەركىزىنىاااڭم ۆكاااۈمرانلىقىھ ڭپادىشااااھلىقىنى
 ەڭت ەنزىمىنى بىال ېرىيىسىنىڭئىمپ ۋېنگىرىيە-ۋىستىرىيەئا ەسىردىكىئ-19 ەنلىكىنى ئىك
 ۇنالرھاا ەدائىرىسااى ئىچىااد ۆكۈمرانلىااقھ ۇباا. ۇبولىااد ۇقۇمالشتۇرۇشااقام ېلىاادىغانلىقىنىك
دونااي  ەنەي ى ئىنتاايىن ئااز ئىاد ۇساىنوپ ۇالرنىاڭئ ېكىنلا ۇرساىمۇ ت ۇندائور ۆكۈمرانھ
 ەرياسااىنىڭدوناااي د ۋەگااوتالر  ەرقىيشاا ۇرۇشاالۇقت ەدەپاااننونىي ەربىاادىكىغ ەرياسااىنىڭد
 ۇنباشاقا  ھا ۇنىڭادىنب. ېقىنااتتىپادىشااھلىقىغا ب ۇنھا ۇتالرماۇجىب ۇرۇشالۇقت ەرقىدەش

 لەرگىماااۇەبىلىق ۇرغۇنلىغاااانن ۇرۇشااالۇقت ەۋەساااىدەت ىيەنېرمااااپادىشااااھلىقى ھاااازىرقى گ
بااالتىق  ۋە ېڭىاازدائىرسااىنى شااىمالىي د ۆكااۈمرانلىقىھ ۇپ بولاا غااانقىل ۆكااۈمرانلىقىھ
 ڭساكساونالرنى ۋەئاالىملىرى ئاانگىلوالر  ەرتغ ەزىب ۇڭائىدى  شا ەتكۈزگەني ېڭىزىغىچەد
تاااقىم ئاراللىرىغااا  ەبىرىتااانىي ۆتااۈپئ ېڭىاازدىنئايرىلىااپ د ۇرۇقلىقىاادىنق ڭچااو ۋروپااايا
 ەپد ۇناسااىۋەتلىكم ۋاسااتەبى ەنمنى بىاالېسااىب ۋە ۆكااۈمرانلىقىھ نىااڭۇنالرھ ېتىشااىنىمۇك

 ۇنالرھاا ۇرۇۋاتقاانياايالقالردا ت ەڭك ەنۇبىادىكىج ەنىڭروسااىي ېايىنك ۇنىڭادىنئ. ۇقاراياد
-447~435 ەمىالدىااي( ئىاادى ۆپكاا ۇنالرىنھاا ۇرۇۋاتقااانت ۋېنگىرىيىاادەسااانى  ۇالرنىااڭئ)

بولادى   ۇرباەجقىلىشاقا م ۇمقوبا لىقىنىۆكاۈمرانھ ڭئاتتىالرنىا ەينىادەك-ئالدى ڭيىلالرنى
 ۋە ۋىيانالرسااىال ۋاتقانشااىمالىدىكى ئورمااانلىقالردا ياشااا ڭيايالقلىرىنىاا ەروسااىي ېھتىمااامئ

چاغادا  ۇشاۇم ۋىيانالرسىال ۇشى بول ۇندۇرۇلغانبويس ەرپىدىنت ۇنالرچاغدا ھ ۇشۇم ۇفىنالرم
 ۇمكىنبولىشاى ما ەلاگەنك ەەربىگغ ۋروپانىڭيا ېتىمق ۇنجىت ۈپىتىدەس «ۇلىق ۇنالرنىڭھ»
 ڭپادىشاااھلىقىنى ۇنئاااتتىالر ھاا ېاايىن ك ۆلگەناادىنئ ېلىاادايىلااى ب-445 ەمىالدىااي[. 6]

 ەرقىدىكىشا ەرياساىنىڭپادىشااھ ئوردىساى دونااي د. قالادى ۇپبولا ۆكۈمرانىبىرىدىبىر ھ
 ەرباتەدائىرساى غ ۆكۈمرانلىاقھ ۇرۇلاۇپ ق( ەۋەساىدەت ۋېنگىارىيەھازىرقى ) ۈزلەڭگەت ڭچو
 ەرقىشا ەنبىال ۇنىڭب. ۇسوزولىد ەئاسىياغىچ ۇرائوتت ەقتەرش ەرقدىنش ەرياسىنىڭن درىيى
يىلاى -447 ەمىالدىاي. ەلادىك ۇچد ەھدىادكەت ڭئىنتايىن چو ېرىيىلىرىرىم ئىمپ ەربىغ ۋە

 ەكونسااتانتىنوپولغىچ ەنتىپااايت ېرىيىسااىنىڭرىاام ئىمپ ەرقىيباشااالپ شاا ۇنئاااتتىالر قوشاا
قىلىشااقا  ەلەپت ۈلھىساا Ⅱ ۇ تىئااودور ېمپىراتااورىم ئرىاا ەرقىشاا ەلگەچااكە ك ۇرۇپباساات

 ېارىيەئىمپ ەھدىادەئ ۈزدى ت ەھدىئىتتپاقلىق ئ ەتلىكيىلى ھاقار ېيىنكىك ۇپ بول ەجبۇرم
 ۇنقاااداق ئااالت6000 ەنەي ۇرۇشااى ئولپااان تاپش ۇنقاااداق ئااالت 2100يىلااى ئاتتىالرغااا  ەرھ

 ېرىيىسااىرىاام ئىمپ يىن ېااك ۈلھىدىنساا. ەلگىلەناادىب ۆلىشااىت ەرىزلىرىنااىكااوا ق ەنبىاال
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 ۇبا ەۋەتىاپئ ېنغااپاننوني ۇرۇۋاتقاانئاتتىالر ت ۆمىكىنىئ ەلچىلەرباشچىلىقىدىكى ئ سىمىنماك
تاارىخچى بولغاچقاا   ېرىسكۇ ئىچىدىكى پ ۆمىكىئ ەلچىلەرئ ەردى ب ۇرۇپئولپانالرنى تاپش

 ېزىااپي ەساەرنىئ ېاگەند« ناتىرىساى ەپەرساا» ېايىنك ەلگەنادىنقايتىاپ ك ەلچىلىكاتىنئ
قىلشاتا ناھاايىتى  ەتقىاقت ەھاۋالىنىئ ڭردىكاى ئااتىالر ئوردىنىاەۋىد ەيناىئ ۇبا[. 7]چىقتى

 :ەقىلىدۇرن ېلىنىغاندىن ئ«پارچىلىرىنى » ەسىرنىڭئ ېسىمئ
 ەھەرگەشاا ۇپ ئونشاااش بولاا ەنااتكىالياااكى ك ەلاائەبىاار ق ەنتىپااايت ئاتتىالنىااڭ»

 ۇسالۇبىدىكىرىام ئ ۇئا ۇپ لابىرساىالر بو ەتتىنئىمار ۇرۇلغانتاشتىن قوپ. ەنئونشىمايدىك
ئاااتتىالر . ۇرىاادىكەنت ېاادىرالرداياااكى چ ەپىاالەردەك ۆپىنچىسااىك ەلقنىااڭن. ەنئىااك ۇنچااام

بىاار سااارايدا  ەنبىاال ۇالھىملىرىماا ەمھ سااىدىكىلىرىئائىلى ەملىرىئاساساالىق ئاااد ۋەئۇنىااڭ
ايتى ماالالر ناھا ەلگەنك ۇالپب. ەنئىك ۇرىسىدائوتت ەلئەنىڭساراي ق ۇب ۇپ بول ۇرىدىغانت
سااقالپ  ۇساۇلىنىئ ۇرماۇشسااددا ت-ئااددىي ۆچمەنلەرچەكا ەنىاالئاتتىالر ي ۇ بولسىم ۆپك

 ەرساىلەرنىن ېگەنادەكن  بولكا دەيدىغاي ۆچەكتەچ ۋە ۋاقتاماقنى ياغاچ تا ۇپ قالغان بول
 ەرئىشىكى ھ ڭساراينى. ېجىرىدىكەنب ەستايىدىمئىشنى ناھايتى ئ. ېمەيدىكەني ەزەلىدىنئ

شاارات  ەتتەزىيااپ. ۇرىادىكەنت ەتتەھاال ۇقلاۇقدائىام ئاات توق ەرھ ۇپ ولاب ۇچاۇقئ ەقانچ
 ائاتتىالغاا ەسااىدىچىلەرنىڭق ەنەي ېرسااكۇ پ. «ەنئىچىلىاادىك ۆپكاا ەزىياااد ەددىاادىنھ
يازغااان  ۆزىئاا ەسااىدىچىبىاار ق»: يازغااان ۇنااداقم ەسااۋىرلەپت ۇغااانلىقىنىئوق ەدھىاايەم
 ەسااىدەق ۇئاا. ەدىيلىاادىم لىرىنااىەلبىغ ۋە ۋە ۇرلىقىبااات ڭئاتتىالنىاا ۇپئوقاا ەسااىدىنىق

 ەساىدىگەق ەممىسىھ ېھمانالرنىڭم ۆمۈپ ئىچى تىمتاسلىققا چ ڭچاغدا ئوردىنى ۇۋارتقانئوق
 ۈرەكيا ېلىنىشاىدىنتىلغاا ئ ەلبىنىاڭچاغادىكى شاانلىق غ ەنكۆتئ. ېلىشتىق ۇپبول ەپتۇنم

 ېاارىالرق ەتساە ئ ەكىااائىناتىلىش ئ ەلىاابىگەغ ۆزلىرىادەك ۋۇلالرنىڭياسااا. ېكىلادىتاارى چ
يااش  ۆزلىرىگەئاويالپ كا ۇرالمايادىغانلىقىنىئوينىتىاپ ئاات چاپت ېلىبقا ەڭگاھتااج ەمدىئ
. ۆزلەندىساا ۇتااۇقن غرىسااىداتو ەنااالقئ ەربىاايھ ۋە ەشااىقم ەربااىئارقىاادىن ھ. ېلىشااتىئ
قىزىقچىلىاق . ەساەيتىلدىپ ەيپىيااتىجىاددىي ك ەرنىڭقىزىقچىلىق باشلىنىپ كىشل ېيىن ك

التىن تىلى  گوت تىلى  ېيىشىپ ك ېيىملەرنىك ەلىتەغ ۇپ اكالر بولس ۋەموللىالر  ەنئاساس
. لىادىساداساى قاپ ۈلكەزالنى ك ۈتۈنپ. ۆتۈردىيوقىرى ك ەيپىياتىنىك ەرنىڭكىشل ۇنھ ۋە
قىياااپىتىنى  ېساىقب ېغىارئ ۆزىنىاڭئ ۇرپتا ەمكىاانئااتىالر ت ەقەتقىزىقچىلىاق ئالدىادا پ ۇبا

 [.8]«قىلدى ەنناماي
 ۋارىساالىقمارسااىئان  ەنااتىگەت ۇنىااڭئ ۆلااۈپيىلااى ئ-450 ەيمىالدىاا Ⅱ تىئااودورۇ 

 ۈچەيتىاپ ك ۇداپىئەساىنىم ۆلەتپائام ئىساالھ قىلىاپ  د ۇنىنىقوش ۆزمارسىئان ئ. قىلدى
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 .بولدى ەرمەكچىب ەربەز ۇرماقايت ۇنالرغاھ ېپىپت ۇرسەتپ
م رىا ەربىايغ ەدەريىلىغا ق-450چىققاندىن باشالپ ەنىتكەيىلى ت-434ەمىالدىي ئاتتىال

 ېرىيسااىدەئىمپ ەرقىيشاا ەرچەگ ۇئاا. ساااقلىغان ۇناسااىۋەتنىم ەدوسااتان ەنبىاال ېرىيىسااىئىمپ
 ەنيىللىاارى  ئاااتتىال بىاال-449~448 ەقوزغىيالمىغااانلىقتىن  مىالدىااي ەسااىرت ڭچااو ەئااانچ

 ۇپەيلىاادىنبىاار ئىااش ت ۆرىلىپساا ۇرۇناادىنب ۇناسااىۋىتىم ېريىسااىنىىڭرىاام ئىمپ ەربىاايغ
 نىااڭⅢۋالېنتىنايااان ېراتااورئىمپ ەنەئاااتتىال ي ەبىلاال ەنبىاال ۇنىڭشاا ەتااكەن يرىكلىشااىپ ك

 ۆزىگەئا ۇرىياانىھون ېراتوردىنئىمپ ۇپ قوي ۇرىغاتويلىشىشنى ئوتت ەنبىل ۇرىيائاچىسى ھون
 ۈپىتىدەسا ېلاىقىاز م ېرىمىناىي ڭىاېمىنىنز ېرىيىساىرىام ئىمپ ەربىيغ ەمياتلىق قىلىشنى ھ

 ەربىايئااتتىال غ ېايىن قىلىنغانادىن ك ەتر ەلىپاىت ۇنىاڭئ. قىلدى ەلەپت ېرىشنىب ۆزىگەئ
 .ەلدىقوزغاش قارارىغا ك ۇرۇشئ ېرىيىسىگەرىم ئىمپ

. گااللىيىنى نىشاان قىلاپ تاللىادى ەمە زىمىنىناى ئ ەقوزغاشاتا ئىتاالىي ۇجۇمھ ئاتتىال
 ەتاكەنك ۆلۈنۈپپادىشاھلىقالر ب ۇستەقىمم ېرىمبىر قانچىلىغان ي ۋاقىتتا ۇب ەگاللىي ۈنكىچ

 ڭپادىشااھلىقلىرىنى ەتمىلل ۋايىيا ۇقىلسام ب ۇجۇمھ ېرىيىسىگەرىم ئىمپ ىيەربغ ۇئ ۇپ بول
 ۆزىئا ەنساەنيىلى ئاتتىال ش-451 ەمىالدىي. قارىغان ئىدى ەپد ەلمەيمەنرىشېئ ەياردىمىگ

 ۆپكااا ڭااادىنمى 500ساااانى  ۇننىڭقارىغانااادا  قوشااا ېيتىشاااالرغائ)باشاااالپ  ۇنزور قوشااا
 ەساالەپتەد. كىااردى ېسااىپشااىمالىغا ب ڭنىااگاللىيى ۆتااۈپ ئ ەرياسااىدىند ېاايىنر(ەنئىااك

قىلااادى   ڭتااااال-ۇالڭىزناااى باااېتئىشاااغام قىلااادى  م ەھەرلەرنىشااا ۇھىممااا ۇرغۇنلىغاااانن
رىام  ۋاقىتتاا ۇشاۇم ەمد. ئالادى ۋغاقورشاا ۇئورلىئاننىنم ۇنئور ەربىيھ ۇھىمگاللىيىدىكى م

 ەمھقىلاادى  ۈرۈشباشااالپ شااىمالغا ياا ۇنقوشاا ېتىئو ئااائ ەركەردىسااىس ېرىيىسااىنىڭئىمپ
 ۋە ۇرگۇنادىالرگاوتالر  ب ەربىايغ ەسالەن م ڭ پادىشاھلىقلىرىنى ەتمىلل ۋايىيا ۆپلىگەنك

 ەكاتاااالونىي ەنئااااتتىال بىااال ۇئااا ۇڭا شااا. ېرىشاااتىقوللىشاااىغا ئ ڭبىااار قىسااام ئاالنالرنىااا
ئىككاى  ەرھ ۇلدى ساوز ۇزاققاائ ۇرۇشئا ۇبا. قىلادى ۇرۇشئا ۇچقىلغا ەمھ ۈزلەڭلىكىدە ت
 ڭمىا 150ئىچىادىال  ۈنقارىغاندا بىر ك ېيتىشالرغائ. بولدى ېغىزئچىقىم ئىنتانىي  ەرەپتىنت

-ېڭىشيا ۇرساىدىكىئوتت ەرەپئىككاى ت ۇرۇشاتائ ەشاھەتلىكد ۇبا. ۆلگەنئا ەڭادەج ەمئاد
 ۇنلىرىنىقوشاا ەلاامەيك ۇسااىقىلغ ۇرۇشئاا ڭئاتىالنىاا ۇ ئايرىلمىغااان بولسااىم ېڭىلىشياا

 ېريىساىگەرىام ئىمپى ەربىايالر غيىلى ئااتى-452 ەمىالدىي. ەتتىك ېكىندۈرۈپچ ۋېنگىرىيىگە
 ەلكاىبولماساتىن  ب للىيەنىشاانى گاا ۇرۇشئا ېتىمقاىق ۇبا ۇنىاڭئ. قوزغىادى ۇرۇشئ ەنەي

 ەنئالاادى بىاال ۆتااۈپ ئ ېغىاادىباشااالپ ئالىااپ ت ۇنلىرىنىئاااتتىال قوشاا. بولاادى ەئىتااالىي
. ۋەتتىقىلااا ۋەياااران ەممىساااىنىھ ۇلۇشااانىڭقور ەھەردىكىشااا ەلااالەپ ئىگ ۇيلىياااانىئاك
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ئارقىادىن پادوياا  . قىلادى ڭتااال-ڭباوال ەرلەرنىمۇي ۇرغۇنلىغانشىمالىدىكى ن ڭىنىئىتالىي
تاالك قىلادى  ئانادىن نىشااننى – ڭبوال ەللەپئىگ ەھەرلەرنىمۇمىالن قاتارلىق ش ۋە ۋېرونا
 ەتتاى تااراپ ك ېسەمك ۋەئاچارچىلىق  ەئىچىد ۇننىڭچاغدا قوش ۇب ېكىن ل. قاراتتى ەرىمگ

ئاتتىالغاا  ېلىاپ ك ېتىاپي ۇنلىرىقوشا ەمچىيارد ېرىيىسىنىڭىم ئىمپر ەرقىيش ېلىپك ەنەي
 ېكىناادۇرۇپچ ۇنلىرىنىئاااتتىال قوشاا ەن بىاال ۇنىڭشاا. ەردىب ەربەز ۇرماااقايت ېااتىمق ۆپكاا

 ېيىنكىك. ەتتىقايتىپ ك ەنتىگەپايت ڭپادىشاھلىقىنى ۇنھ ەرقىدىكىش ەرياسىنىڭدوناي د
 ەقاادىمت ېڭىاادىني ېتىااپ ك ېرىلىااپب ەكب اۋزلىققئىشااقى ۋەشااارابقا  ۇئاا( يىلااى-453)يىلااى 

قااان  ەيىپچىلىكااتەك ېغىاارئ كېاايىن تااوي قىلغاناادىن » ەنقىلىنغااان بىاار ساااھىبجامام بىاال
 [.9]«ۆلدىئ ۇسۇپق

 ۋروپاغاااايا ۆچۈشاااىنىڭك ەرباااكەغ ۇنالرنىاااڭھ ۋەھاياااات پائاااالىيتىنى  ئاتتىالنىاااڭ
 :ەرگەناھا بب ۇنداقم ەقىسقىچ ۋېرىنگو ېكيىغىنچاقالپ م ەسىرىنىت ۆرسەتكەنك

 ۆھپىلىرىتاا ەڭگۈلااۈكم ۇنىااڭئ ېكىنلاا ەنا شاا ۇلااۇغبىاار ئ ەقىقەتەنمااۇھ ئاااتتىال»
يااكى  ەتىجەن ۇھىمچىقارغان م ەلتۈرۈپقىلىشى ك ۇجۇمھ ۋروپاغايا ۇنالرنىڭھ. ئىنتايىن ئاز

قىلىاپ   ۈرۈشيا ەرباكەغ ۋمالرنىقو ەسىللىكن ېرمانباشقا گ ۋەگوتالر  ەتىجە ن ەڭگۈلۈكم
ئىااش  ۇباا ېكىنلاا ۇ بولغااان بولسااىم ەجبااۇرالشم قىلىشااقا ۋۇزتاجااا ىگەېرىيىساارىاام ئىمپ

 ۆچۈشااىدىمۇك ڭچااو ەتلەرنىااڭقايسااى مىلل ەربولغااان  ھ ۇنلىنىااپئور ۇرۇنالئاااتتىالدىن باا
 ۇنھا ۇدرەتلىاكبىار ق ۆھپىساىت ۇلۇغئ ەڭئ ۇنىڭئ. ەمە زور ئ ەئانچ ۆھپىسىت ڭئاتتىالنى

 ېچىلىااپ ئ ۇربالااد ۇددىناا ېرىيەمااۇئىمپ ۇباا ېكىن لاا. قىلغانلىقىاادا ەرپاااب ېرىيىسااىنىئىمپ
 ۋروپانىااڭيا ۇنالرھاا ۆتمەي ئاا ۇزۇنئاا ۆلااۈپئاااتتىلال ئ. يىمىرىلاادى ېاازالناھااايتى ت ۈلاادەكگ
 [.10] ۋېتىلدىقوغلى ەڭگۈم ەربىدىنغ

ئىچكاى نىزاماى  ۆكۈمرانالرنىاڭئاساسلىقى ئالىي ھ ەيىمىرىلىشىگ ڭپادىشاھلىقىنى ھۇن
پادىشااھلىق  ۇساتەقىمئاايرىم م ەممىساىالھ ڭوغللىرىنىئ ڭئاتتىالنى ۇپ بولغان بول ەۋەتس
 ۈملىاادىنج ېرمااانالر گ ۇرىۋاتقااانت ۆكۈمرانلىقىااداھ ڭپادىشاااھلىقنى. ئااوياليتتى ۇرۇشاانىق

 ۆرساااىتىپ پايااادىلىنىپ قارشاااىلىق ك ۇرساااەتتىنبولساااا پ تالرگاااو ەرقىيشااا ۋەجىباااوتالر 
 ەرەپيىلاى ئىككاى ت -454 ەمىالدىاي. ئويىادا ئىادى ۇتۇلۇشكونتىروللىقىدىن ق ۇنالرنىڭھ

 ۇنالردىنھا ەتىجىادەن. قىلادى ەڭبويىدا قاتتىق ج ەرياسىد ېدامن ەۋەسىدىكىت ۋېنگىرىيە
 ۇنالرنىااڭھ. ۆلتۈرۈلاادىئ ۇكمااەئااوغلى ئىل ڭچااو ڭئاتتىالنىاا ۆلااۈپ ئ ەمئاااد ڭمىاا ەچااچەن

 ەچااچەن 70 ۇپ بولاا ەجباۇرم ۆچۈشااكەك ەرقىگەشاا ڭئاساسالىق قىسااىمى كارپااات تاغلىرىنىا
 ېرىنداشالىرىنىڭق ۇنھا ېلىۋاتقاانياياالقلىرىادا ياشااپ ك ەروساىي ەناۇبىيج يانۇيىلدىن ب
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 ۇنالرنىاڭھ ۋېنگىارىيەراياونى  ەركىزىايم ڭپادىشااھلىقىنى ۇنھ. پاناھالندى ېرىپب ېنىغاي
 ېتىاپ ك ۈشاۈپقولىغاا چ ېرمانالرنىڭقازانغان گ ەلبەغ ۆرسىتىپقارشىلىق ك ۆكۈمرانلىقىغاھ

گااوتالر  ەرقىيشاا. زىمىنالرنااى ئىگىلىاادى ەڭك ەرقىدىكىشاا ەرياسااىنىڭدوناااي د ۇتالرجىباا
 ېاايىنيىلالردىاان ك ەچااچەن. ئىگىلىاادى ەنىپاااننونىي ەرقىدىكىشاا ەرياسااىنىڭدوناااي د
 ېمىنلىرىنااااىز ەساااالىدىكىقىلىااااپ  ئ ۈرۈشياااا غەربااااكە ەنەي ەۋالتلىاااارىئ ڭئاتتىالنىاااا

 ەقەتپ ىنۈپەيلىاادت ەربىسااىقاااتتىق ز ۇتالرنىااڭجىب ۇ بولغااان بولسااىم ۇرۋالماااقچىقايت
 ەرنىااالئااازراق ي( ېقىنااىئ ۆۋەنتاا ەرياسااىنىڭدوناااي د) ەنۇبىاادىكىج ېمىنىنىااڭز ۇالرنىااڭئ

 .ەللىيەلىدىئىگ
 ەرياساىباشاالپ دونااي د ۇنالرنىئاز ساندىكى ھ ەرنەقمۇئوغلى ئ ڭچاغدا ئاتتىالنى بۇ

ئىككاى  ەنەباشاقا ي ۇنىڭادىنئ. ئىگىلىادى ەناىي ېاگەند ۇگادوبر ەنۇبىدىكىج ېغىزىنىڭئ
باشقا بىار . ەللىدىجايالرنى ئىگ ەربىدىكىغ ېرىيىسىنىڭرىم ئىمپ ەرقىيشاھزادىسى ش نۇھ
قايساى جاايالردا  ەرھ ەۋەساىدىكىت ېرىيىساىرىام ئىمپ ەرقىيشا ەنىاالي ۇنالرتوپ ھا ەچچەن
 .قالدى ېلىپق

تارتىاپ  ۇنقوشا ەرباكەغ ېڭگىزىاكبىر ئاوغلى د ەنەي ڭيىلى ئاتتىالنى -461 مىالدىيە
باويالپ  ەرياساىنىدونااي د ۇئا. ۇنادىئور ەلتۈرۈشكەك ەسلىگەئ مرانلىقىنىۆكۈھ ۇنالرنىڭھ

 ۋاستەگوتالرغا بى ەرقىيش ۇرىۋاتقانت ەدەتارتىپ  پاننونىي ۆزىنىئ ۇتالردىنجىب ەپ ئىلگىرل
يىلاى  -468 ەمىالدىاي. ۇردىيىام تا ەچاچەبىار ن ەردەي ېقىنيا ۇالرغاائ ۋەقوزغىدى  ۇجۇمھ
 ۇڭنىاڭتوغباات ن ۋېنادى ەنپادىشااھى شاي ڭھلىقىنىپادىشاا ۋېايشاىمالىي  ۇڭگودىكىج)
رىام  ەرقىيشا ۆتاۈپ ئ ەرياساىدىنقىلىپ دوناي د ۈرۈشي ەنۇپقاج ۇئ( يىلى -2 ۇاڭشىڭن

 ەغلاۇپم ۇنالرنىھا ېرىپب ەربەز ۇرماقايت ۈچلۈكك ېرىيەئىمپ. قىلدى ۋۇزتاجا ېرىيىسىگەئىمپ
 ۋروپاادىكىيا ۇنالرنىاڭھ تارىخنامىلىرىادىكى ەرتغ ۇبا. ۆلتاۈردىئ ېڭگىزىكناىد ۋەقىلادى 

 ۇنىڭدىنشا[. 11] ېساابلىنىدۇھ ەنااتىر ېتىملىاقئانىرقى بىر ق ەڭئ ەققىدىكىپائالىيىتى ھ
 ۇبولساا با ۇڭگاوداج. چىقتاى ېكىنىاپچ ەھنىساىدىنتاارى  س ۋروپانىاڭيا ۇنالرباشالپ  ھ

 -تارمااقلىرى ۇنالرنىاڭھ ۇپ بولا ەزگىللىرىم ۇرائوتت ڭپادىشاھلىقىنى ۋېيشىمالىي  ۋقىت
 ەئاون ئاالت ۇزغا ەشب ۇنلىرىتوباا ھا ۋە ۇنلىرىھ ۈشۈيل ۇنلىرى ھ ۇغات ۇنالر ھ ەنۇبىيج

 ەزگىلىاادەم ەساالەپكىد ەۋرىنىااڭد ۇاللىلەرشااىمالىي ساا ەنااۇبىي ج ەمھ ەۋرىپادىشاااھلى د
شااايا قاتاااارلىق  ۈياااۈكب ڭ شاااىمالىي لياااا ۋ ئالااادىنقى جاااا-ەنھالااادا ن مئاااايرى-ئاااايرىم
 ۇپبولا ېايىنك -ئىلگىارى ۇرۇنيىلىدىن ب -460 ەممىسىھ ېكىنل. ۇردىق ەتلەرنىھاكىمىي

 ڭئاتتىالنىااا ۋەيىمىرىلىشاااى  ڭپادىشااااھلىقىنى ۇنھااا ۋروپاااادايا ۇڭالشاااقاش. يوقالااادى
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 ۇشااى بول ەغلاۇپم ۇرۇشاالىرىنىڭيولىادىكى ئ ەلتااۈرۈشك ەلساىگەئ ۆلەتنااىد ۇللىرىنىاڭئوغ
 .قالدى ۇپبول ىسىەلگب ۈشكەنلىكىنىڭچ ەھنىسىدىنمىقياسىدا تارى  س ۇنياد ۇنالرنىڭھ

 
 :ئىزاھالر

 
 ۇ ئاممىئااااان ۇنا تارىخشاااا ەزگىلىاااادىكىئااااانىرقى م ېرىيىسااااىنىڭرىاااام ئىمپ[ 1]
 ۇنيااد»قىلغاان  ەرجىامەقاتارلىقالر ت ېچى سىخ. ەسىرىناملىق ئ« تارى » ېلىنۇسنىڭمارس

 ەساالەپكىد ەسااىرنىڭئ ۇرائوتتاا. تااوپلىمى ەساالەپكىد ەجمۇئەسااىم ېرىياااللىرىتااارنىي مات
 ەشارى يىلاى ن -1958كىتابخانىساى  ەنلىيەنسا. ڭغا قاارا «ۋروپايا ەربىيغ ىكىەزگىلىدم

 .ەتب -35
 ەرلىااكي ۋە ەركەردىلىرىساا ېرىيىساانىڭرىاام ئىمپ»: ەياادۇد ۇنااداقم ۇ ئاممىئااان[ 2]

ئىنتاايىن ناچاار  ەتائەللەرگەبولمىغاا چ ۇناھىھىچقانداق گ. ەلگەنك ېڭىدىني ەمەلدارلىرىئ
 .قىلغان ۇئامىلەم

 ېتىشمەسالىكي ۇزۇلاۇقئ ېايىن ك ەلگەنادىنك ۆتاۈپئ ەرياادىند ۋملەرقاو يىۋايا.... 
بىار ساودىنى ئاويالپ  ەساكەشناھاايتى پ ەركەردىلەرسا ەبىا ق ۇبا. بولغان ېغىرئىنتايىن ئ

بىار ئىتقاا بىار  ەنبىل ۋملەرقو ۋايىيا ېلىپك ۇتۇپئىت ت ۇنالردىنراي ەڭك ۇالرئ. ېپىشقانت
 ڭباشاالىقلىرىنى ەبىاالەق ەتتاااھ ۋملەر قااو ۋايىيااا ۇنلىغااانغۇرن. ۇرغانقااولىنى ئالماشاات

قىلغاان  ەرجىامەقاتاارلىقالر ت ېجاى ساىخ)« بولغاان ەجباۇرقىلىشاقا م ۇنداقش ۇللىرىمۇئوغ
 (.ڭقارا ەتكەب -38« توپلىمى ەسلەپكىد ەجمۇئەسىم ېرىياللىرىتارىخىي مات ۇنياد»

 ۈەنجا ڭ  جاا«ىيتارىخ ۆلەتلەرد ەدىمكىئاسىيادىكى ق ۇرائوتت» ېكگوۋېرىننىڭم[ 3]
 ۋەغااا  «ۇنالرقىلغااان ھاا ۋۇزتاجااا ۋروپاغااايا»بااابى  -7 ۇسخىسااىنىڭقىلغااان ن ەرجىاامەت

. ڭغا قاارا« يىلدىز»پاراگىراف  -4بات  -2 «ۇنياسىد ۇنالرھ» ېلفىننىڭن ېنچىنئوتتومائ
 ۋۇزتاجااا ۋروپاغااايا»بااات  -7« تااارىخىي ۆلەتاالەرمكااى دەدىئاسااىيادىكى ق ۇرائوتتاا»[ 4]

  «رۇنالقىلغان ھ
 .ەتلەرب -185~  184

 ۈەنجا ڭ  جاا« تارىخى ۆلەتلەرد ەدىمكىئاسىيادىكى ق ۇرائوتت» ېكگوۋېرىننىڭم[ 5]
 ۋەغااا  «ۇنالرقىلغااان ھاا ۋۇزتاجااا ۋروپاغااايا»بااابى  -7 ۇسخىسااىنىڭقىلغااان ن ەرجىاامەت

 «ۇگاار ۋەئوكياا »پاراگىراھ  -6بات   -2 «ۇنياسىد ۇنالرھ» ېلفېننىڭن ۇمائېنىچىنئوتت
 .ڭاغا قار
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يىلااااالر  -472~  440 ەمىالدىااااي ەد« ناتىرىسااااى ەپەرساااا» ېرىسكۇساااانىڭپ[ 6]
 ەڭتارىخىغااا ئائىاات ئ ۋروپااادىكىيا ۇنالرنىااڭھ ۇباا. ەنگەنئارىلىقىاادىكى ئىشااالر ناااتىرل

. يااوق ۇسخىسااىن ۇقتولاا ەسااەرنىڭئ ەساالىئ. ېريالاادۇربىرىنچااى قااوم مات ەنچىلىكئىشاا
 ەۋرلەردىكاااىد ۆتكەنئااا ڭنىيىنىاااېرماگ» ۆزىنىاااڭئ ېيتاااافئاااالىم فر ەشاااھۇرم ۋروپاااالىقيا

 ۇباا ەد «ەۋرىد ۆچااۈشك ڭچااو ەتلەرنىااڭمىلل»تااوم  -1 ەسااىرىئ ېااگەند« ناااتىرلىرى
 ەنگىلىاايەزامانادىكى ئ ېقىنقاىي. قىلغااان ەرجىامەتىلىغاا ت ېمىاپاارچىلىرىنى ناا ەساەرنىڭئ

 ەساىرىدە ئ ېاگەند« تاارىخى ۇشھااالك بولا ېرىيىسىنىڭرىم ئىمپ»گىببون  ۇناسىتارىخش
. پارچىالرغااا ئاساساالىنىپ يازغااان ۇشااۇم ۈتااۈنلەيپائااالىيىتىنى پ ۇنالرنىااڭىكى ھوپااادۋريا

 ەنبىاال «ەرتااارىخىي ناااتىرىل» ېلىمىزىاادكىقىممىتااى ئ ېرىياااللىقتااارىخي مات ڭپارچىالرنىاا
 .ۇئونشايد

 ڭليااا. ېلىنغاااندىاان ئ «ېزىساالىرىتااارىخىي ت ۇنياااد» ۋېللىساانىڭ ەنگىلىيىلىااكئ[ 8]
باسمىخانىساى  ڭۋۇشا ڭخەييىلى شا -1927) ۇسخسىقىلغان ن جىمەەرقاتارلىقالر ت ېڭسىچ

رىااام » ڭگىبوننىااا ېللىساااىمۇئاااابزا  بايااااننى س ۇبااا. ەتب-418تاااوم -1( ەشاااىرىن
 .دىن ئالغان« تارىخى ۇشھاالك بول ېرىيىسىنىڭئىمپ

بااات -7« تااارىخى ۆلەتاالەرد ەدىمكااىئاسااىيادىكى ق ۇرائوتتاا» ېكگوۋېرىننىااڭم[ 9]
-7بااات -2 «ۇنياسااىد ۇنالرھاا» ېلفېننىااڭن ۋە غااا«ۇنالرھاا ەنكىاارگ ېسااىپب ۋۇرپاغااايا»

 .ڭغا قارا« ئاتتىال پادىساھلىقى»پارگىراف -8 ۋە« ئاتتىال»پارگىراف 
 .ەتلەرب-198~ 197بات -7« تارىخى ۆلەتلەرد ەدىمكىئاسىيادىكى ق ۇرائوتت»[ 10]
 ۋە« تاااارىخى ۆلەتااالەرد ەدىمكاااىئاساااىيادىكى ق ۇرائوتتااا» ېكگوۋېرىننىاااڭم[ 11]

 .«ۇنياسىد ۇنالرھ» ېلفېننىڭن


